
 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 قاسم البن التفسير أصول في مقدمة
 المتن أول وقراءة مهمة مقدمة( 1)

 الشيخ/ خالد بن عثمان السبت
 

مون ييوده اهلل  وض م ول  ،ونعووذ بواهلل مون شورور أنفسونا وسويمات أعمالنوا ،نحمده ونستعينو ونستغفره ،إن الحمد هلل
صوم   ،وأشويد أن محموداع عبوده ورسوولو ،إلو إال اهلل وحده ال شريك لوووأشيد أن ال  ،ومن ي مل  ض ىادي لو ،لو

   وعم  آلو وصحبو أجمعين. ،اهلل وسمم وبارك عميو
 أما بعد:

يواكم  ،بوة إلو  وجيوو الكوريمقر  وم   ،ونا عة ،أن يجعل ىذه المجالس مباركة -تبارك وتعال -أسأل اهلل   وأن يعيننوا واي
  وحسن عبادتو. ،وشكره ،عم  ذكره

وبوو  ،عرف المعبودوبو ي   ،من الفتن -عز وجل-وىو عصمة بإذن اهلل  ،إليو النفوس الشريفة تسمو ،م شريفالعم 
 ينبغي عم   ،ليياإوبو يعرف العبد الدار التي يصير  ،عرف الطريق التي خطيا ورسميا لعباده من أجل سموكيات  

  اتتو مجالس العمم  يو مغبون.ومن   ،وا راع  اأن يجعل لنفسو من ىذا العمم حظ   اإلنسان
يووم نصوووص   إلوو توصوول بيووا والمقصووود بعموووم ا لووة ىووي العموووم التووي ي   ،أصووول التفسووير واحوود موون عموووم ا لووة 

ومون أجول  ،نحون نودرس النحوو مون أجول أن نقويم المسوان : مثضع  ،أو يقرب منو ،أو ما يحتف بذلك ،الكتاب والسنة
ونودرس أصوول الفقوو مون أجول أن نعورف اطدلوة وطورق  ،-اهلل عميوو وسومم صوم -أن نفيم كضم اهلل وكضم رسوولو 

وتمييوز الغوث مون السومين  ،والنظور  وي كوضم أىول العموم واالختيوار ،والتعامول موا النصووص ،والترجيح ،االستنباط
لو  وىكذا ندرس أصول التفسير من أجل أن نتوصول بوو موا هيوره مون عمووم ا لوة إ ،من اطقوال والمذاىب وا راء

 .والحديث  ي ىذه الق ية يطول ،-تبارك وتعال - يم كضم اهلل 
 ،بشورف المعمووم ،وقوولكون يكفوي أن نعموم أن شورف العموم بشورف متعم   ،والحديث عن شرف ىذا العموم أي واع يطوول

 .ق   بو اطوقاتوىذا خير ما ت   ،-عز وجل-العموم تتعمق بكتاب اهلل   يذه
يوواكم بووالعمم النووا ا أن يبصوورنا -عووز وجوول- أسووأل اهلل  يوواكم عموو  العموول الصووالح ،واي وأن يرزقنووا نيووة  ،وأن يعيننووا واي

 صالحة صحيحة.
وىو الشيخ عبد  ،حياتو  ي العمم منذ نعومة أظفاره مؤلفو عالم ق   أيامو وسني   ،ىذا الكتاب ىو مقدمة التفسير

 .يعود نسبو إل  قبيمة قحطان ،الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي
 .أبي عبد اهللويكن  ب

مون اليجورة  وي قريوة مون قوري نجود يقوال  ةعشور   تأو ألف وثضثمامة واثن ،ةعشر  وقد ولد سنة ألف وثضثمامة وتسا
ثم بعود  ،وتمق  مبادئ العموم  ي قريتو ،حفظ القرآن ولم يجاوز التاسعة ،وىي قريبة من مدينة الرياض ،يرليا: الب  

وىوو رموويس  ،مون أمثوال الشويخ عبود اهلل بون عبود المطيوف آل الشويخ ،كبوارذلوك انتقول منيوا وتمقو  عون أىول العموم ال
وأخذ عن الشيخ محمود بون إبوراىيم المفتوي اطسوبق  ،أخذ عنو ،-رحمو اهلل-شيخ الشيخ محمد بن إبراىيم  ،العمماء



ن ومحمود بو ،وسوميمان بون سوحمان ،وسوعد بون عتيوق ،وأخذ عون جماعوة كالشويخ عبود اهلل العنقوري ،ورميس الق اة
 وهير ىؤالء كثير. ،مانا
 ،-رحمووو اهلل-وموون أبوورز تضمذتووو الشوويخ عبوود اهلل بوون جبوورين  ،ولووو تضمووذة ،كووان لووو مجووالس  ووي العمووم ودروسو 

ومونيم الشويخ  ،الذي تو ي  ي سونة ألوف وثضثماموة وعشورين لميجورة ،ابنو ،والشيخ محمد بن عبد الرحمن بن قاسم
 ون.وآخر  ،-رحمو اهلل-عبد الرحمن الفريان 

كوان يشورف  ،-مطوابا الحكوموة- ي البداية عمل  ي المطابا التي  ي مكوة ،وكان آية  ي الورع والزىد والتوا ا
ثوووم بعووود ذلوووك تووورك عمموووو ىوووذا وبقوووي  وووي  ،إدارة المكتبوووة السوووعودية  وووي الريووواض إلووو ثوووم انتقووول  ،عمووو  المطبوعوووات

 ،ويوداعبيم ،ويفقييوم ويعمميوم ،-ل المزرعوةعموا-كول وجباتوو موا العموال وكان يأكول  ،قريباع من الرياض ،مزرعتو
رف ور وض صواحبيا أن يأخووذ كوان إذا ركوب سويارة اطجورة وع و ،آيوة  وي التوا وا والوورع ،ويسوما مونيم ،ويموازحيم

وموا كوان  ،ما كان ير   أن يأخذ عم  العموم الشورعي شويماع أو عو واع  ،منو أجرة ألق  عميو أجرتو وانصرف عنو
، أمره هللكان  ، ي خدمة بيتو ونحو ذلك ، ي خدمتو، ثيم أو يعمميم  ي أعمالو الخاصةيم أو يحدمقر يستغل من ي  

ذا قوال لوو أحود: يوا شويخ ،ل رأسووقب ووكوان يور ض أن ي   ،ىكذا نحسبو واهلل حسيبو الشويوخ  وي ، قوال: لسوت كوذلك ،واي
 وكان ال يتقدم إماماع  ي الناس.  ،الرياض

 ،وبقي مدة يعاني ، كانت اإلصابة  ي رأسو  تأثر كثيراع  ،وأربعين وتساألف وثضثمامة  وأصيب بحادث سيارة سنة
ود ون  وي  ،لميجورة 9/9/24:3 :حتو  كانوت و اتوو بتواريخ ،ثم عاوده ذلك بعد سنين واشتد عميو المرض ،ثم برئ

 رحمو اهلل.-سعد بن عتيق  معرو ة بالرياض بجوار شيخو الشيخمقبرة العود ال
جمعووو  ووي موودة قاربووت  -رحمووو اهلل-مجموووع  توواوي شوويخ اإلسووضم ابوون تيميووة   ،عشوورينوأمووا مؤلفاتووو  تقوورب موون ال

وسوا ر  وي سوبيل ذلوك إلو  الحجواز  ،الطباعة استغرقت ما يقرب من عشر سنين ،هير مدة الطباعة ،أربعين سنة
نو  ي ويعي ،يتنقل ويجما النسخ الخطية -سنين طويمة-وبقي مدة  ،ومصر ودمشق وحمب وحماة وبغداد وباريس

 آنفاع. وذلك ابنو محمد الذي ذكرت
وقود اسوتغرق جمعيوا وكتابتيوا أي واع موا يقورب مون أربعوين  ،ربواومن كتبو البديعة أي واع الحاشوية عمو  الوروض الم  

 ،كتبيا  يما يقرب مون أربعوين سونة ،ىذه الحاشية التي يدرسيا الطضب وال يستغني عنيا دارسو ىذا الكتاب ،عاماع 
 .لكن ىذا واحد منيا ،ال حاجة  ي التطويل  ي ذلك ،رو ة مشيورةولو كتب أخري مع

ىووذه المقدمووة شوورحاع  -إن شوواء اهلل تعووال -وسنشوورح  ،ونحوون سوونقرأ المقدمووة  قووط ،ىووذه مقدمووة شوورحيا  ووي الحاشووية
 وووي ىوووذا  ايفيموووو مووون أراد أن يخوووط لوووو خط ووو ،يصووومح أن يكوووون بدايوووة  وووي العموووم  وووي ىوووذا البووواب ،مبسوووطاع مختصوووراع 

 ،أو لعمووم طوضب العموم ،ويصومح أن يكوون لعمووم المثقفوين ، يبودأ منطمقواع منيوا ،صاص  ي التفسير وعموموواالخت
 أو لعموم المحبين لمتعرف عم  مبادئ العموم الشرعية.

وقرأنا أي واع رسوالة السويوطي  وي  ،-رحمو اهلل-وقرأنا قبميا مقدمة شيخ اإلسضم ابن تيمية  ،نحن نقرأ ىذه المقدمة
والفوورق بينيووا وبووين مقدمووة شوويخ  ،وىووذه المقدمووة التووي بووين أيوودينا ىووي موون أسوويل ىووذه المقوودمات ،لتفسوويرأصووول ا

وأصوول  ،أن ىوذه تشوتمل عمو  عاموة أو عمو  كثيور مون مو ووعات عمووم القورآن -رحموو اهلل-اإلسضم ابن تيمية 



ي آخرىوا كوضم عمو  أصوول  فو ،وأنوتم تعمموون أن أصوول التفسوير ىوو واحود مون مو ووعات عمووم القورآن ،التفسير
 .القرآن المتنوعة بكضم مختصر جد  وقبمو تكمم عم  مو وعات عموم ا ،التفسير

 ،ىكوذا يرسوخ العموم ،وىذا تارة  إن ذلك من شأنو أن يرسخ العمم  ي نفسو ،وىذا تارة ، إذا قرأ طالب العمم ىذا تارة
 صفة راسخة لو. إنو يكون  ،كثرة الدرس ،كثرة النظر  يو ،بتقميبو وتكراره

وال  ،كموا ىوو الشوأن  وي أعموال البشور ،وزاد ىوذا ،وكل ىذه الكتب إذا نظر  ييا الناظر لربما يقول: ليتو تورك ىوذا
 يرشوووح لمتووودريس بوووض  ،نعموووم كتابووواع مختصوووراع منقحووواع دقيقووواع اقتصووور  يوووو مؤلفوووو عمووو  موووا يحسووون إيوووراده  وووي ىوووذا الفووون

التي ما ي ر طالب العمم أن توجد بعض الق ايا  ،عمماء  ينتفا بياولكن ىذه كتب مفيدة نا عة كتبيا  ،تحفظات
ذا بقيووت بعووض المسووامل أو نحووو ذلووك  إنووو يدرسوويا  ووي كتوواب آخوور ،اقوود يكووون إيرادىووا لوويس  ووروري   ىووذا ىووو  ،واي

 الشأن.
 وأشدد  هلددح وصددحبح ،والصدد ة والسدد م أشدد  أنددرء االبيدداء والمرسددشين لبيلددا محمددد ،الحمددد هلل را اللددالمين

 أجملين.
 والمستملين برحمتك يا أرحم الراحمين. ،ولشحاضرين ،ولنيخلا ،الشهم اغفر للا
 :-رحمح اهلل تلال -قال المؤلء 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم
وأنددهد أن ال إلددح إال اهلل المشددك الحدد، المبددين،  ،ا لبددل ندديء ولدددق لشمتقددينالحمددد هلل الددنز ألددتل البتدداا تبيال دد

وأش  هلدح وأصدحابح والتدابلين وسدشم تسدشيما   ،صش  اهلل أشيح ،ورسولح الصاد، اامينأبده  وأنهد أن محمدا  
  بثيرا .

والصضة  ،شرح الحمدلةوت   ،شرح البسممة شرحاع دقيقاع يفكك حرو ياىنا جرت العادة عند الكثيرين  ي مثل ىذا أن ت  
ولربموا  ،لتطويول المودة عمو  طوضب العمومولربما كوان ذلوك سوبباع  ،شرحاع يطول -صم  اهلل عميو وسمم-عم  النبي 

أو  ، وإذا سوما السواما ىوذا التشوقيق ليوذه المقدموة ،كان ذلك التشقيق سبباع لوعوورة العموم عمو  المتعمموين وصوعوبتو
 ،وأنووو ال يتوصوول إليووو وال ينالووو إال النووادر موون الخمووق الواحوود بعوود الواحوود ،المقوودمات ظوون أن العمووم صووعب المنووال

نمووا الووذي يحسوون ىووو الشووروع  ووي المقصووود ،ذاواطموور أيسوور موون ىوو  ،المقوودمات مباشوورة دون االشووتغال بمثوول ىووذه واي
 واهلل تعال  أعمم.  ،ىذه الطريقة اطنفا  ي التعميم

 .الجدير بأن تصرء لح الهمم ،أما بلد: فهنه مقدمة في التفسير تلين أش  فهم القرهن اللظيم
موا الفورق بوين مبوادئ العموم  ،عنودنا مقدموة وعنودنا مبوادئ ،مقدموة ،لنه مقدمة في التفسير تلين أش  فهم القرهن

 .؟ومقدمة العمم
تضحظوووون أن  ،مبوووادئ أصوووول الفقوووو ،مبوووادئ النحوووو ،تقوووول ا ن: مبوووادئ عموووم العربيوووة ،يمكووون أن نقوووول: المبوووادئ
 . بيا تعرف مساممو بض واسطة كما يقولون ،مبادئ ىذا العمم ىي منو

 ،جووزء موون الجوويش يتقوودم بقيووة الجوويش ،تقووول: مقدمووة الجوويش ،ي الشوويء متقدمووة عميوووأمووا المقدمووة  تكووون بووين يوود
والطريوق  ،وموا أراده بو وا ىوذا الكتواب ،ر بو الكتاب  يكون شوارحاع لمقصوود المؤلوفمقدمة الكتاب ىي: ما يصد  

مقدموة  وي عموم  ،و ي العمووم يقوال: مقدموة  وي عموم النحوو ،التي رسميا وخطيا  ي تصنيفو وكتابتو وما أشبو ذلك



: ىوي موا يتوقوف عميوو مسوامل ونيقولو ،مقدمة  ي عمم أصول الفقو مثضع  ،مقدمة  ي عمم الفرامض ،أصول التفسير
 .العمم بواسطة

حينما ندرس مقدمة  ي أصول التفسير مثضع نحن نتوصل بذلك إل  معر ة التفسير عن طريق ىوذه المو ووعات  
المقوودمات  ووي  ،مووا يتوقووف عميووو صووحة الشووروع  ووي الشوويء ،ر ىووذا أي وواع وتقووال المقدمووة لغيوو ،التووي ندرسوويا مووثضع 

نقوول: ىوذه المقدموة  ،عمم الفمسفة مطموب نإذ ،وكل نا ا مطموب ،ن عمم الفمسفة نا اإ حينما تقول مثضع: ،اطدلة
تدالل  وي  يوذه مقدموة  وي بواب االسو ،عم  مقدموة هيور مسوممة بنيت   ،مةالتي ذكرتيا "عمم الفمسفة نا ا" هير مسم  

 يو  كل نام   ،ىو حي نزيد متحرك إذ ،تقول: كل متحرك  يو حي ،ثم نتيجة ،مقدمة ثانية ،مقدمة أول  ،المنطق
 وىكذا.  ، يو حي كل نام   ، يذه مقدمة ،ىو حي نإذ النبات نام   ،حي

صوول بووو إلوو   يووم مووا يتو  ،والمقصووود ىنووا بمقدمووة التفسووير: مووا يكووون سووبيضع إلوو   يمووو ، المقدمووة تقووال ليووذا وىووذا
قوود توجوود بعووض العبووارات قوود تكووون  ييووا  ،ال أري أن نشووتغل بشوويء موون عبووارات الشووارح ،ىووذا ىووو المووراد ،التفسووير
وبعووض الق ووايا التووي  ،وقوود توجوود بعووض اطدلووة تحتوواج إلوو  مناقشووة ،وأرجووو أن ال أ ووطر إلوو  شوورحيا ،صووعوبة

 صل.نحن نقرأ اط ،أرجو أن ال نحتاج إل  ىذا ،يذكرىا  ي الشرح
 ومن أخن بح لدز إل  صراط مستقيم.ففيح الهدق واللور 

 تلتيل القرهن:
  .أجملوا: أش  أن القرهن ب م اهلل حقيقة ملتل غير مخشو،

وموا  ،وانوتظم ىوذا العنووان ىوذه المسوألة أن القورآن كوضم اهلل ،لو أنو جعل العنوان "نزول القرآن" مثضع  ،تلتيل القرهن
وأوقات النزول وما أشبو ذلك طهنو   ،ناوين ا تية  ي مسألة نزول القرآن منجماع مثضع ذكر بعد ذلك  ي بعض الع

 عن تكرار بعض العناوين بعبارات مقاربة.
صوود موون يعتوود بإجماعووو وىووم المق :أجمعوووا ،أجملددوا أشدد  أن القددرهن بدد م اهلل حقيقددة ملددتل غيددر مخشددو،يقوول: 

أموووا مووون ال يعتووود بيوووم مووون  ووورق ال وووضل والبووودع  ،طوووريقتيموأممتيوووا ممووون سوووار عمووو  نيجيوووم و  ،سووومف ىوووذه اطموووة
 وال عبرة بيم. ،واالنحراف  قد خالفوا  ي ىذه المسألة خض اع كثيراع 

وال يقووال  ،يعنووي لوويس مجووازاع  ،ىووذا معنوو  حقيقووة ،لفظوواع ومعنوو  ،يعنووي بمفظووو ومعنوواه ،أن القددرهن بدد م اهلل حقيقددة
 إذا كوان  ،كاإلنسان  إنو ال يقال إال لمجموع الروح والجسد ،والمعن  الكضم أصضع إال لمجموع أمرين يعني: المفظ

ذا كان روح   ،بض روح  إنو يقال لو: جثة جسد    موا كوان بمجمووع اطمورين  ،يقوال: روح ،بض جسد ال يقال: إنسان واي
 .يقال لو: إنسان

يقولووون  ووي  ،تقووول: قووال  ووي نفسووو ، إنووو يت وومن المفووظ والمعنوو  إال إذا قيوود ،وىكووذا الكووضم والقووول عنوود اإلطووضق
أطمووق  إنووو البوود موون  لكوون إذا ،تقووول: زورت  ووي نفسووي كضموواع  ،وىكووذا ،عموو  أحوود المعوواني  ووي تفسوويرىا ،أنفسوويم

 وال يتصور ىذا  ي المغة بغير ذلك إطضقاع. ،اشتمالو عم  المفظ والمعن 
جوواءت عمووو   -تبووارك وتعوووال - لفظووة اإلنووزال  وووي كتوواب اهلل ،-عووز وجووول-منوووزل موون اهلل  ،ملددتل غيدددر مخشددو،

وال قوال: مون  ،موا قوال: مون السوماء ،[36]الحديود: }َوَأْلَتْلَلدا اْلَحِديدَد اطول : جاءت مطمقة من هيور تقييود  :صورتين
 .اهلل



 ،نجعل اطقسام ثضثة جعمتيا عم  نوعين ن أنم يعني بدال ، يذا المقيد عم  نوعين ،والنوع الثاني: ما كان مقيداع 
تبوارك -ومون ذلوك قوول اهلل  ،إال  وي القورآن  قوط وىوذا لوم يوأت   ،اطول: مقيد بأنوو مون اهلل :ينقسم إل  نوعين الثاني
ٌل ِمْن َربَِّك : -وتعال   ىذا لم يرد إال  ي القرآن. ،مقيد بأنو منزل من اهلل ،[225]اطنعام: }َألَُّح ُمَلتَّ

}َأْلدَتَل ِمدَن  ،[28]الرعود: }َأْلدَتَل ِمدَن السَّدَماِء َمداء  َفَسداَلْو َأْوِدَيدٌة : ما كان مقيداع بغير اإلنزال من اهلل مثلالثاني: و 
، عمووو  أحووود [7]الزمووور: }َوَأْلدددَتَل َلُبدددْم ِمدددَن اْاَْلَلددداِم وأي ووواع:  ،موووا قوووال: مووون اهلل ،قيوووده بأنوووو مووون السوووماء ، السَّدددَماءِ 
  .التفسيرين

 .تكمم بو ،أنو كضمو ،-تبارك وتعال -ل عم  أنو مختص بو  د ، قط القرآنهلل ىو  الذي جاء مقيداع بأنو من ا
نوووو قووول البشووور بقولوووو: إ :ن القوورآن مخمووووق واهلل قوود توعووود مووون قووالإوىووول يوجووود موون يقوووول:  ،ملددتل غيدددر مخشدددو،

  .؟[37]المدثر: }َسُأْصِشيِح َسَقَر 
وكضموو صوفة مون  ،ن كوضم اهللوىوو قوول باطولن طن القورآ ،-أسوأل اهلل العا يوة-يوجد من أىل البدع من قال ىوذا 

 يوي هيور  ،وليوا حكميوا ، إذا كانت الذات هير مخموقة  الصوفات مضزموة ليوا ،والصفات ليا حكم الذات ،صفاتو
 .مخموقة

المعتزلوة نواظروا  ،وأما الذين تاىوا  ي ىذا الباب  إنيم وقعوا بسبب إشكاالت أوقعتيم  ييا المنواظرات والمجوادالت
 ووالقرآن كووضم اهلل  ،وا بمقوواالت منحر ووةء جووا ،واطشوواعرة نوواظروا المعتزلووة ليووردوا عمووييم  تورطوووا ،الفضسووفة  تورطوووا

  وصفاتو هير مخموقة. ،هير مخموقن طنو صفة من صفاتو
 .-صش  اهلل أشيح وسشم-وسملح الصحابة من محمد  ،وسملح محمد من جبريل ،سملح جبريل من اهلل

 ،ذا ىووو اعتقوواد أىوول السوونة والجماعووةن طن موون النوواس موون يمتووبس عميووو ىووذاىوو ،نعووم سوومعو جبريوول موون اهلل مباشوورة
من أبناء أىل السنة من قد يمتوبس عميوو ىوذا اطمور إذا مور بوو أن القورآن كتبوو اهلل  ،دعونا من أىل البدع واطىواء

 ِبَأْيدِدز َسدَفَرٍة *  ْرُفوَأدٍة ُمَطهَّدَرةٍ مَ *  }ِفي ُصُحٍء ُمَبرََّمدةٍ وأنو  ،[33:]البروج }ِفي َلْوٍح َمْحُفوٍظ  ، ي الموح المحفوظ
 أن القورآن أنوزل جمموة  وي ليموة القودر": -ر وي اهلل تعوال  عنيموا-واطثر المروي عن ابن عباس  ،[26-24:]عبس

 يظن أن جبريل يأخوذ القورآن مون المووح المحفووظ أو مون الصوحف التوي مارب م ،(2)"إل  بيت العزة ،إل  سماء الدنيا
 :وعقيودة أىول السونة التوي ال يجووز اعتقواد هيرىوا ،وىذا يخطئ  يو من يخطوئ ،أو من بيت العزة ،مكةبأيدي المض
كوون القورآن يكوون لوو ىوذه  ،وال تعوارض وال منا واة ،أخذ القورآن مون اهلل مباشورة -عميو الصضة والسضم-أن جبريل 

 -تبارك وتعال -اهلل  ،و ي بيت العزة ،مكة ي أيدي المض ، ي الصحف ، يكون  ي الموح المحفوظ ،العناية الفامقة
كضموواع يميووق  ،متوو  شوواء ،كيووف شوواء ،يووتكمم بووو كضموواع يميووق بجضلووو وعظمتووون طننووا نعتقوود أن اهلل يووتكمم كمووا شوواء

عن النبي  -ر ي اهلل تعال  عنو وأر اه-ويدل عم  ىذا أحاديث منيا حديث ابن مسعود  ي الصحيح  ،بجضلو
و أىل السماء لمسماء سما ))إذا تكمم اهلل بالوحيقال:  -صم  اهلل عميو وسمم- فا صمصمة كجر السمسمة عم  الص 

  .ىذا الحديث رواه بعض أصحاب السنن ،(3)((يصعقون
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))إذا ق و  اهلل اطمور  وي السوماء  وربت  ي الصحيح  ي البخواري:  -ر ي اهلل عنو-وكذلك حديث أبي ىريرة 
 . اهلل يتكمم ،(4)((لسمسمة عم  صفوانالمضمكة بأجنحتيا خ عاناع لقولو كا

 ،(5)((..))إذا تكموم اهلل بوالوحي وي ىوذا المعنو   -ر ي اهلل عنو-ويدل عم  ذلك أي اع حديث النواس بن سمعان 
 وال يخمو من  عف.

القورآن عيوداع  أحودث  "وعشورين لميجورة يقوول:  بون شوياب المتوو   سونة ماموة وأربوا والزىري من أممة التابعين محمد
وال قووال: آخوور القوورآن عيووداع بالصووحف التووي بأيوودي  ،مووا قووال: عيووداع ببيووت العووزة ،(6)"ينلعرش آيووة الربووا وآيووة الوود  بووا

نما قال:  ،وال قال: آخر القرآن عيداع بالموح المحفوظ ،المضمكة  ."آخر القرآن عيداع بالعرش آية الربا وآية الدين"واي
 . (7)"آخر القرآن عيداع بالعرش آية الدين": مثل ىذا -رحمو اهلل-وجاء عن سعيد بن المسيب 

وال يجوز  ،كانوا يدركون ويعتقدون ىذا االعتقاد أن جبريل يتمقاه من اهلل مباشرة -ر ي اهلل عنيم- يؤالء السمف 
 لممسمم أن يعتقد خضف ذلك.

م  اهلل صو-يقوول: سومعو محمود  ،وسومعو الصوحابة مون محمود ،مون جبريول -صم  اهلل عميوو وسومم-سمعو محمد 
صوم  اهلل عميوو -المعنو   وي نفوس النبوي  موق  بمعن  أن جبريل لم ي   ،احقيقي   امن جبريل مباشرة سماعع  -عميو وسمم

لكوون يكفووي أن نفيووم ىووذه الجموول  ووي عقيوودة أىوول السوونة  ،ال ،-صووم  اهلل عميووو وسوومم-النبووي  ثووم يعبوور عنووو -وسوومم
  والجماعة دون التوسا  ي كضم أىل البدع.

ذا أ ووا و اهلل  ،-صددش  اهلل أشيددح وسددشم-حابة مددن محمددد وسددملح الصدد -ك كقولووو إلوو  المم وو -تبووارك وتعووال -واي
 ،غباعتبوار أنوو المبم و [31-:2]التكووير: ِنز ُقوٍَّة ِأْلَد ِنز اْلَلْرِش َمِبديٍن *  }ِإلَُّح َلَقْوُل َرُسوٍل َبِريمٍ : -تبارك وتعال 

ذا أ ا و إل  النبي   [52-51]الحاقوة: َوَما ُلَو ِبَقدْوِل َنداِأٍر *  }ِإلَُّح َلَقْوُل َرُسوٍل َبِريمٍ : -صم  اهلل عميو وسمم-واي
ال  يوو كوضم  ،وال إشوكال  وي ىوذا ،وأ ا و إليو باعتبار أنو المبموغ عون اهلل ،-صم  اهلل عميو وسمم- يذا النبي  واي

  .[7]التوبة: }َفَأِجْرُه َحتَّ  َيْسَمَع َبَ َم الشَِّح اهلل 
 وبدل حدرء ملدح ،مسدموأا  ومبتوبدا  ومحفوظدا   ،ومدا فدي صددورلا ،وفيما بين الددفتين ،نز لتشوه بألسلتلاولو ال

ليح يلود ،ب م اهلل غير مخشو، بالباء والتاء    .ملح بدأ وا 
بد م اهلل غيدر  يقوول:  ،ىوذا الغوضف د توان  وي جوانبي الكتواب ،الد تان ما ىما؟ جانبا الشيء ،وفيما بين الدفتين

ليح يلود ،،مخشو ليوو يعوود ،ن طنو الوذي تكموم بوو-تبارك وتعال -أنو مبتدأ من اهلل  يعني :منو بدأ ،ملح بدأ وا   :واي
   .وىذا ىل نقولو من عند أنفسنا أو يقال بالرأي؟ ،ر ا القرآن ي نياية الزمان ي  يعني أنو 
نموا تودل عميوو ا ثوار الصوحيحة التوي ال تقوال مون جيوة  ،الجواب: ال كموا جواء عون  يعنوي ليوا حكوم الر وا ،الورأيواي
ن ىوذا القوورآن  ،وآخور موا يبقو  الصوضة ،أول موا تفقودون مون ديونكم اطمانوة"قوال:  -ر وي اهلل عنوو-ابون مسوعود  واي

سوري عميوو قوال: ي   ،؟قالوا: كيف وقد أثبتو اهلل  ي قموبنا وأثبتناه  وي المصواحف ،الذي بين أظيركم أوشك أن ير ا
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َلا َلَلدْنَلَبنَّ ِبالَّدِنز َأْوَحْيَلدا ِإَلْيدَك ثُدمَّ اَل َتِجدثم قورأ:  ،ر ا ما  ي المصاحفوبكم وي  ذىب ما  ي قم ي   ،ليضع  ِْ ِِْن ِند ُد }َوَلد
 . (8)"[97]اإلسراء:  َلَك ِبِح َأَشْيَلا َوِبي   

وحتو  لوو عوورف  ،وابون مسووعود لوم يعورف باطخوذ عون بنووي إسوراميل ،-ر وي اهلل عنوو- يوذا أثور عون ابون مسووعود 
وقود أخرجوو  ، يقوال: لوو حكوم الر وا ،ال ،خوذ عون بنوي إسوراميل؟ىول ىوذا يمكون أن يكوون أ   باطخذ عن بني إسوراميل
-وىوو ثابوت عون ابون مسوعود  ،وهيور ىوؤالء وسوعيد بون منصوور ،والبييقي  ي الشعب ،البخاري  ي خمق اط عال

 .-ر ي اهلل عنو
صوودقون  يصووبحون ال ي   ، ير ووا موون أجووواف الرجووال ،آن لوويضع ي بووالقر سوور  ي  "وجوواء عوون إبووراىيم النخعووي موون التووابعين: 

أن  ،وىو أي اع لو حكم اإلرسوال ،لكن  ي إسناده  عف ،ىذا عند سعيد بن منصور ،إل  آخر ما قال ،(9)"حديثاع 
؟ -صوم  اهلل عميوو وسومم-طيوب أيون الواسوطة بوين التوابعي والنبوي  ،ىذا ال يقال من جية الورأي إذاع لوو حكوم الر وا

 .ر ي اهلل تعال  عنو وأر اه-يشيد لو أثر ابن مسعود لكن 
  ليس الحروء دون الملالي، وال الملالي دون الحروء. ،ولو ب م اهلل حروفح وملاليح

 يعني: لفظاع ومعن . ،كضم اهلل بحر و ومعناه ،وىذا سبق اإلشارة إل  معناه وبيان وجيو
  .ل الفلال، أو غيره بالف سفة والصابِيةمن اللق بيأوا من قال: إلح فاض أش  لفس اللبدَّ و 

نموا  ،ذكر أقوال أىل البدع  ي الكتب التي تو ا  ي بدايوة العمووموال ت   ،ض عنوعر  كنا نتمن  أن مثل ىذا كمو ي   واي
 العقل الفعال ماذا يريدون بو؟ ،لكن إذا ذكر مثل ىذا البد من إي احو بإيجاز ،يذكر كضم أىل السنة  قط

 يووذا العقوول الفعووال ىووو  ،-نسووأل اهلل العا يووة- ،م يجعمونيووا عشوورةء الفضسووفة  ووي كووضم ليووم مظمووالعقووول عنوود ىووؤال
يتحودثون  ،أ ول النواس  وي اإللييوات مىو :-رحموو اهلل-والفضسفة كما قال عنيم شيخ اإلسضم ابن تيمية  ،العاشر

تصول بالطوب واليندسوة وموا أشوبو وموا ي وأثن  عم  عموميم الريا وية ،عن ق ايا هيبية ال يصمون إلييا بعموميم
أو كثير  ،لكن كضميم  ييا نا ا  ي أهمبو ،ىي من عموم الفضسفة ىاذلكن طن اليندسة والطب والريا يات ونحو 

عموييم -عون طريوق الرسول  ،إال عون طريوق الووحي تؤخوذ الىوذه  ،بخضف الكضم الذي يذكرونو  ي اإللييوات ،منو
نوو المودبر اي و  ،نوو ىوو العقول العاشورإ كثير منيم يقولون:  نفق  ي العقل الفعال كضميم هير مت ،-الصضة والسضم

 .نسأل اهلل العا ية، لما تحت  مك القمر
ىووم مشووركون  ووي  ،ىووذا شوورك  ووي الربوبيووة ،يعنووي يقولووون: توودبير أحوووال العووالم السووفمي موكوول إلوو  العقوول الفعووال

يفويض عمو   ،يقولون: وىوو داموم الفيووض ،ي ىو العقل الفعالي يدبر أحوال ىذا العالم السفمذيقولون: ال ،الربوبية
 حصول  ، إن الوحي عندىم  يض  اض من العقل الفعال عم  نفس قابموة زكيوة م  ومن ث   ،النفوس القابمة المستعدة

يعنوي ال  ،ويقولوون: إن ىوذا العقول الفعوال تسوري قوتوو  وي اطجورام الناطقوة كموا يسوري نوور الشومس ،انفعال وقبول
 .تبارك وتعال -ليس المدبر عندىم ىو اهلل  ،عندىم مدبر
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ويقولووون: إن اهلل كمووم  ،المسووتعدة لمنطووق ،ويقولووون: وعنووو يحصوول النطووق لمنفوووس المسووتعدة القابمووة مثوول اإلنسووان
يعني: أن موس  لم  ، فاض عميو من  يوض العقل الفعال ،موس  من سماء عقل موس ن طن عقمو مستعد لذلك

نما شيء وجده  ي نفسو ،يسما كضم اهلل   .إل  هير ذلك من كفرياتيم ،واي
وربمووا أطمقوووا  ،ويووتكمم بمثوول ىووذا أي وواع طامفووة موون هووضة الصووو ية الباطنيووة الووذين ليووم لووون موون التصوووف الفمسووفي

ىوذا  ،-واهلل المسوتعان-وليم تفاصيل  وي ىوذا ال حاجوة إلييوا  ،-عميو الصضة والسضم-العقل الفعال عم  جبريل 
 ة لمفضسفة والعقل الفعال.بالنسب

يعنوي  وي القورآن ذكور اهلل  ،ةمبير متفق عميو  ي بيان حقيقوة الصوا الصابمة ليس ىناك تفس :وأما بالنسبة لمصابمة
رحمو -وشيخ اإلسضم ابن تيمية  ،كضم أصحاب الممل ،وتجد كضم المفسرين  ي ىذا أي اع هير متفق ،الصابمين

-قبل مبعث النبوي عم  التوحيد  ا من اتبا  ييم نبي   ،نوع حنفاء يتبعون اطنبياء جعل الصابمة عم  نوعين: -اهلل
ووو ، يوووو مووون أىووول النجووواة -صووم  اهلل عميوووو وسووومم  ،-السوووضمو  الصوووضة عميوووو - ابع وويم يقولوووون: إنيوووم يتبعوووون نوحع
يعظموووون  وطامفوووة مووون الصوووابمة ىوووم الوووذين ،ىوووو نبوووييم أو رسووووليم -عميوووو الصوووضة والسوووضم-ويزعموووون أن يحيووو  

وىووم الووذين نوواظرىم  ،ويعتقوودون أنيووا ىووي التووي توودبر أحوووال العووالم ،ويتقربووون إلييووا ،ويبنووون ليووا المراصوود ،الكواكووب
  .عميو الصضة والسضم-إبراىيم 

 ، يكون ىؤالء من أىل النجاة ،عم  التوحيد حنفاء ،وبعض أىل العمم يقول: يوجد طامفة من الصابمة عم  الفطرة
 :مثول ،عمو  طامفوة واحودة  حسوب تطموقالشواىد: أن الصوابمة ال  ،-صم  اهلل عميو وسمم-النبي  يعني قبل مبعث

 .عبدة الكواكب مثضع أو النجوم
موك الوذين كوانوا يقوول: ىوم أول ،وبع ويم يحواول أن يو وق بوين ىوذا ،وبع يم يقول: الصوامبة طامفوة مون النصواري

وكوان بع ويم عمو  ديون  ،دوا  وي بعوض الممالوك النصورانيةجووو   -عمييم الصضة والسوضم-يتبعون بعض اطنبياء 
بووون إلوو  وأن الموجووود موونيم ىووم الووذين يتقر  ،ثووم بعوود ذلووك حصوول ليووم تحووول وصوواروا يعبوودون الكواكووب ،النصوواري
 ،والواقا أن شركيم قديم ،وعبادة النجوم ،يعني الذين بقوا ىم الذين وقعوا  ي اإلشراك والتقرب إل  النجوم ،النجوم
 ي ا يات  ي  [87:]اطنعام }َلَنا َربِّي ناظرىم وقال مناظراع ال ناظراع  ي الكوكب:  -صم  اهلل عميو وسمم-يم إبراى

  .سورة اطنعام
 ،وىوم أىول إشوراك ،وىم يتقربون إلو  النجووم ،وتوجد  ييم كتابات ،نداميةيقولون: إن الموجود ا ن ىم الصابمة الم  

    وليس ىؤالء من الموحدين. ،ىنا يتحدث عن الصابمة من المشركين ،-واهلل تعال  أعمم-ا ن  ونالموجود
 أو ألح مخشو، في جسم من ااجسام بالملتتلة والجهمية.
إلح مخشو، في جسم مدن ااجسدام ا وىؤالء يقولون: سم  الذين قالوا: إنو  اض عم  النفوس يعني ليس بمفظ وال ي  

الكوضم  :وا بقول ال يقبمو العقولءاطشاعرة جا ،المعتزلة أعقل من اطشاعرة ، ي جسم مخموق ،بالملتتلة والجهمية
- موسو   ،خمقوو ،ولكنوو مخمووق ،وال يعقول الكوضم النفسوي ،والمعتزلة قوالوا: إن كوضم اهلل بحورف وصووت ،النفسي

  حينما كممو اهلل خمق الكضم  ي الشجرة.  -صم  اهلل عميو وسمم
نحون ال نكوابر  ،قوالوا: نعوم ،الكوضم لفوظ ومعنو  ،الكضم لغة كما ىو معيود الناس  ي عر يم  يم أبقوا عم  معن 

 وسخروا من اطشاعرة حينما قالوا: ىو معن  واحد قامم  ي النفس. ، ي ىذه الق ية وال نستطيا



 وة أتبواع جيوم طمق عم  الجيمية المحتوالجيمية  ، ي جسم اإلنسان كالمعتزلة والجيمية قمخمو  : يؤالء يقولون
طموق تو  ،وليوم أموور أخوري شونيعة  وي اإليموان ،وهمووا  وي ىوذا البواب ،بن صفوان الذين أنكروا اطسوماء والصوفات

 بيووذا اإلطووضق  ،أو نفوو  بعووض ذلووك ،أو نفووي اطسووماء ،شوويء موون الووتجيم بنفووي الصووفات مووثضع موون وقووا  ووي عموو  
ال يقصوود اطشوواعرة ىنووا  ولكنوو ،ديووة إلوو  آخوورهية والماتر موون المتكممووين كاطشوواعر  العووام يوودخل  يووو المعتزلووة وطوامووف

 بية.ض  دية والك  يوالماتر 
  .بية واانلريةّ  أو في جبريل، أو محمد، أو جسم هخر غيرلما، بالبُ  

ر جبريوول عوون وعب وو ، ووتكمم بووو جبريوول ،بمعنوو  أن جبريوول لووم يسوومعو ،يعنووي: خمقووو  ووي نفووس جبريوول ،أو فددي جبريددل
  عن مثل ىذه ال ضالت. -عز وجل-ونحن ننزه كضم اهلل  ، العبارة عبارة جبريل ،فسومق  ي نالمعن  الذي خ  

صووم  اهلل - ووالنبي  ،ألقوو  المعنوو   ووي نفسووو ،-صووم  اهلل عميووو وسوومم- وبمعنوو : أن اهلل خمقووو  ووي نفسوو ،أو محمددد
وىوو موجوود  وي  ،ةىوذه حقيقوة عقيودة اطشواعر  ،ىوذا معنواه أن كوضم اهلل مخمووق ،عبور عنوو مون عنوده -عميوو وسومم

كأنيم  ،ولكنيم يقولون: ال نذكر ىذا إال  ي مقام التعميم ،شروح الجوىرةبعض تجد ىذا  ي  ،كتبيم التي يدرسونيا
ديوة وىوم مدرسوة يضبيوة والماتر قوول اطشواعرة والك   لكون حقيقوة ، يم يقولون: كضم اهلل هير مخموق ،يتوقون الشناعة

بور عنوو  وإن ع   ،مفوظبمعنو  ولويس  ،ن كضم اهلل معن  واحد قامم  وي الونفسإون: يقول ،واحدة  ي الواقا  ي الجممة
ن عبر عنو بالعبرانية  يو توراة ،بالعربية  يو قرآن  وىكذا.  ،واي
إذا  ،يقولووون: ال تعاقوب  يووو وال انق وواء ،وليوم  ووي ىووذا أموور ال يمكوون أن تتصوور ،وال يمكوون ،ىوذا الكووضم ال يقبول

 يقولووون: معنوو  واحوود قووديم  ،كوول ىووذا موون أجوول مسووألة حمووول الحوووادث ،تكووون بعوود البوواء االسووين موو ،قمووت: بسووم اهلل
 .تبارك وتعال -أزلي قامم  ي نفس اهلل 

ديوة ر وعوا مون الكضبيوة أتبواع أبوي ير ت اطشواعرة والما ،ديوةيواقوا أصول مدرسوة اطشواعرة والماتر ضبية ىم  ي الوالك  
توجود  روقوات ليسوت  ،كان يثبت سبا صفات يقول: إن العقول دل عمييوا وىذا ،بض  عبد اهلل محمد بن سعيد بن ك  

 دية.ييرة بينيم وبين اطشاعرة والماتر كب
قديمددة أتليددة بالب ميددة، أو ألددح حددادت قدداِم بددناو اهلل، ممتلددع فددي ااتل، بالهانددمية  أو ألددح حددروء وأصددواو

 .اميةرّ والبَ 
رادتوو ،نو  أن اهلل ال يوتكممبمع :حروف وأصوات قديمة ،حروء وأصواو قديمة أتلية  ،ال يتعموق الكوضم بمشويمتو واي

 ال يتجدد الكضم بناءع عم  شبية عندىم.
يقولوون: مون أجول أن ال  ،الحظ كول اطقووال السوابقة تفور مون مسوألة الحودوث ،أو ألح حادت قاِم بناو اهلليقول: 

قووالوا:  ،صوموا بووين الوذات والصوفاتىوم   ،نقوول: كضمووو صوفة مون صووفاتو ،محووضع لمحووادث -عوز وجول-يكوون اهلل 
واطشواعرة لموا نواظروا  ، يذا أوقعيم  وي ىوذه االنحرا وات لموا نواظروا الفضسوفة ،الصفات منفصمة منفكة عن الذات

 .المعتزلة أوقعيم  ي ىذا
وكمووم  ،كمووم موسوو  ،يووتكمم متوو  شوواء كيووف شوواء ،نحوون نقووول: كووضم اهلل صووفة موون صووفاتو يتعمووق بإرادتووو ومشوويمتو

}أََأْلددَو ُقْشددَو ِلشلَّدداِس اتَِّخددُنوِلي : -يكمووم عيسوو -ويقووول  ووي ا خوورة  ،ليمووة المعووراج -صووم  اهلل عميووو وسوومم- امحموودع 



َي ِإَلَهْيِن ِمْن ُدوِن الشَِّح  صورحوا بموا  ور   يوؤالء ،-جل جضلو وتقدست أسماؤه- يتكمم مت  أراد  ،[227:]المامدة َوُأمِّ
 ماذا يقصدون بحادث؟  :حادث ،بذات اهلل قالوا: إنو حادث وقامم ،منو أولمك
يعنوي يقولوون:  ،يكون محودث بعود أن لو ،جودبمعنو  أنوو و   ،وقاِم بناو اهلل ممتلدع فدي ااتل ،مخموقأنو يقصدون 

 ،يعنووي أنووو اكتسووب صووفة كمووال لووم تكوون لووو ،لووم يكوون متكمموواع  ووي اطزل  طوورأ عميووو الكوضم -تبوارك وتعووال -ن اهلل إ
نوو خوالق قبول أن يوجود اي و  ،بوالكضم امتصوفع  ،لم يزل متكممواع  -عز وجل-ن اهلل إماعة يقولون: بينما أىل السنة والج

 ،لوم يطورأ عميوو وصوف كموال زامود ،ن اهلل موصووف بصوفات الكموال كميوااي و  ،ورازق قبل أن يوجود مورزوق ،مخموق
رادتووو -سوووبحانو وتعووال -لكوون موون أوصووا و   ،م صووفة ذاتيووة  عميوووة وووالكض ،الصووفات الفعميووة ،مووا يتعمووق بمشووويمتو واي

و ييوا حول ىوذه عقيودة أىول السونة  ،-سوبحانو وتعوال -ويتكمم بيذا مت  شاء كيف شاء  ،موصوف بيذا منذ اطزل
وقالوا: إنو ممتنا  ي  ،لكن ىؤالء لما  صموا الذات عن الصفات وقعوا  ي مثل ىذه اطمور ،ليذه اإلشكاالت كميا

  من أجل مسألة تسمسل الحوادث. ناطزل
أتبوواع أبووي ىاشوووم  ،توجوود طامفووة موون المعتزلووة ،توجوود طوامووف يقووال ليووا: الياشوومية :الياشوومية ،بالهانددمية :وليقوو

و ي أول القرن الرابا اليجري كانت  ،و ىاشم الجباميبأ ،وىم من طوامف أىل الكضم ،الحنفي يقال ليم: الياشمية
 ثضثمامة وواحد وعشرين لميجرة.سنة و اتو 

 ،الياشووومية أتبووواع ىشوووام بووون الحكوووم الرا  وووي :الشووويعة المجسووومة طامفوووة يقوووال ليوووا أي ووواع  ىنووواك أي ووواع مووون  ووورقو 
  يؤالء ينسبون إل  التجسيم.، وىي المقصودة ىنا ،وأصحاب أي اع ىشام بن سالم الجواليقي

 ،ميوةىوو  وي الواقوا كوضم شويخ اإلسوضم ابون تي اأو كثيور منوو جود   ،شمطبعاع أكثر الكضم الذي ترونو حت   ي اليوا
و وي بيوان تمبويس  ،أحيانواع  وي منيواج السونة ،تجدون ىذا بحرو و أحيانواع  وي كوضم شويخ اإلسوضم  وي درء التعوارض

 كثير مما  ي ىذا الكتاب ىو من كضم شيخ اإلسضم. ،الجيمية
طامفوة  وىوي ،وخمسوين لميجورة سجستاني المتو   سنة موامتين وخموسنسبة إل  محمد بن كر ام ال ،اميةرّ والبَ  يقول:

ولكوون الووذين  ،-واهلل تعووال  أعمووم-وقوود ال يثبووت عوونيم كثيوور ممووا يقووال  ووييم  ،أي وواع تنسووب إلوو  شوويء موون التجسوويم
 وحصوول ،وكووان بيوونيم خصووومات شووديدة ،ديووةيأىوول الكووضم موون اطشووعرية والماتر  كتبوووا عوونيم وتكمموووا  ووييم ىووم موون

وىوم الوذين كتبوووا  ،ن المتكمموين ليومداوة طواموف مواميوة ظيوور وهمبوة  وي بعوض اطوقوات مموا زاد  ووي عوليوؤالء الكر  
  ونسبوا إلييم أشياء قد ال يثبت بع يا عنيم. ، ييم

 ومن قال: لفظي بالقرهن مخشو، فجهمي، أو غير مخشو، فمبتدع.
ىووذه أىوول السوونة نبيوووا عمييووا لمحاجووةن طنووو لمووا وجوود موون يقووول: القوورآن مخموووق صووارت بعووض العبووارات التووي تقووال 

 ،لفظوي أي: تمفظوي ،يمكون أن يقصود بوو معنو  المصودر ، والمفظ مصودر ،لفظوي ،لفظي بالقرهنا قوال: إذ ،مجممة
مووا ىووو الممفوووظ والمقووروء والمتمووو؟ ىووو  ،أي: ممفوووظي :لفظووي ،ويمكوون أن يقصوود بووو معنوو  المفعووول ، يووذا مخموووق

 ،ل السنة وردىا اإلمام أحمد أنكرىا أى ، صار من الناس من يستعمل مثل ىذه العبارة ،وىذا هير مخموق ،القرآن
 ،طنوو يريود أن يتوصول بوذلك إلو  القورآن الممفووظ ن(:)"من قال: لفظي بالقرآن مخمووق  جيموي"وقال  ييا ما سبق: 

                                                 

(، وابن بطة  ي اإلبانة 713(، وبرقم )::6(، برقم )4:2/ 3أخرجو الضلكامي  ي شرح أصول اعتقاد أىل السنة والجماعة ) - :
 (.255، برقم )(:44/ 6الكبري )



نفس النطق  يذا  ،ليس منطوقي الذي ىو القرآن ،نطقي أنا ،لكن لو أنو قال: أنا أقصد لفظي بالقرآن أي: تمفظي
  مخموق. 

طوضق  ،والتنقيور والخووض واالشوتغال بيوذه اطموور ،ىوذا كموو أصوضع  لكن ما الحاجة لمثل العبوارات المجمموة التوي واي
}َيدا َأيهَهدا الَّدِنيَن هَمُلدوا اَل َتُقولُدوا رَاِأَلدا  ، اطصل أن يتكمم اإلنسان بالعبوارات التوي ال تحتمول ،؟وباطضع  اتحتمل حق  

الييود يستعممونيا  ي المعن  الباطل من  ،او اسدع  اصحيحع  تحتمل معن  "اراعن"كممة  ،[215]البقرة: َوُقوُلوا اْلُظْرَلا 
 ،موا عبارة هير موىمةم  استع   ، اهلل ني  عن ىذا ،-صم  اهلل عميو وسمم-حيث ي يفون ذلك إل  النبي  ،الرعونة

 ىذا المراد. ،ة لمحق والباطل اطصل أن اإلنسان السيما طالب العمم ال يتكمم بالعبارات المحتمم ،}َوُقوُلوا اْلُظْرَلا 
  مواضع لتولح:

كوان  -طن ىوذا الكتواب لممبتودمين- ما نقول: لو أنو أعرض عون بعوض ذلوكا ن انتيينا من ىذه اطشياء التي لرب
 موا ا النزول. ،عموم القرآن ،لكن ا ن يبدأ بالمو وعات التي تتصل بيذا العمم اتصاالع مباشراع  ،أول 

 .وباقيح مبي ،والمنهور: سبع وأنرون مدلي ،ن ماِة وأربع أنرة سورةجملوا أش  أن القرهأ
 ،(21)الزركشوي  وي البرىوان ،عوة مون أىول العمومىذا نقمو جما ،يقول: أجمعوا عم  أن القرآن مامة وأربا عشرة سورة

ىووذا لكوون ىوول  ،أن القوورآن مامووة وأربووا عشوورة سووورة ،ذكووره آخوورونو  ،(22)الفيووروز أبووادي  ووي بصووامر ذوي التمييووزو 
ولويس معنواه أن  ،جود مون قوال هيور ذلوك؟ أو أن ىوذا قوول عاموة أىول العموم؟ و  -نقل اإلجمواع ىنوا-جماع دقيق اإل

نموا العتبوار آخور يظيور لكوم ،لويس ىوذا الموراد ،ال ،القرآن نقص منو شيء عندىم أو يزيدون عم  القورآن موثضع  ،واي
   .ىل سورة التوبة واطنفال سورة واحدة أو أنيما سورتان؟

 بأنيما سورة واحدة كم يكون عدد سور القرآن؟   إذا قال ، بعض أىل العمم ذىب إل  أنيما سورة واحدة
؟ ما زادوا معاىل نقص من القرآن شيء؟ ىل أولمك الذين قالوا: مامة وأربا عشرة زادوا شي ،عشرة سورة مامة وثضث

نيمووا إ: يقووول -وي عوون ابوون عبوواس وعطوواءىووو موور و - مجاىوود  ،؟لكوون ىوول ىووي سووورة واحوودة أو ىمووا سووورتان ،معاشووي
أن اطنفووال والتوبووة سووورة  ،لكنووو قووول لووبعض السوومف ،-ر ووي اهلل عنيمووا-إن ثبووت عوون ابوون عبوواس  ،سووورة واحوودة

  واحدة.
بقووي  ،ا عشوورة سووورةتوو يووو مامووة واثن -ر ووي اهلل تعووال  عنووو-كوور موون أن مصووحف ابوون مسووعود وأي وواع مووثضع مووا ذ  

 مما كانت ىوذه السوور ال تخفو  وال تنسو   ،لنفسو اىو كتب مصحفع  ،اتبتما ك   ،؟ماى أين ،سورتان وىما المعوذتان
 ، موا أراد كتابوة الكول ،كتوب مصوحفاع لنفسوو ،لمنواس اىوو موا كتوب مصوحفع  ،ويعر يا الصغير والكبير  إنو لم يكتبيوا

 واهلل تعال  أعمم.
 ما ىو الزامد؟  ،مامة وست عشرة سورة -ر ي اهلل عنو- وىكذا قالوا:  ي مصحف أبي  
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 ،(23)ي نقوليوا  ووي الوووترتوو"الميووم إيواك نعبوود ولووك نصومي ونسووجد" ال ،فوودوالح   ،مواقوالوا: "الميووم إنوا نسووتعينك" سووور الخ  
 وذلك قود  ،نسوختا ،ىموا سوورتان منسووختان ،كتوب ذلوك  وي آخور مصوحفو -ر وي اهلل تعوال  عنوو-أبي بون كعوب 

 وي رم وان  ،كموا نودعو بيوا  وي الووتر ،لودعاء  وي آخور القورآنوقود يكوون تركيوا مون أجول ا ،يكون موا بمغوو النسوخ
  .إل  آخره ،"الميم إياك نعبد ولك نصمي ونسجد" :مثضع تسمعون

ىووذا أموور  ،أن ىووذا لويس موون القوورآن -كووان توجيووو ىووذا اأي و-حصوول االتفوواق بعوود ذلووك  ، الشواىد أنووو اتفووق أىوول العموم
-والمصوواحف التووي أجمووا عمييووا الصووحابة  ،مووا بووين الوود تين وأن القوورآن ىووو ،انعقوود عميووو اإلجموواع ،مجمووا عميووو

واتفقوووووا عمييوووا  ووووي زموووون عثموووان ىووووي ىووووذه  ،-ر ووووي اهلل تعوووال  عنووووو-ومعيووووم ابووون مسووووعود  ،-ر وووي اهلل عوووونيم
لَّا }ِإلَّا َلْحُن َلتَّْلَلا النِّْبَر َوا ِ واهلل يقول:  ،وىي تحوي القرآن من هير زيادة وال نقصان ،المصاحف التي وصمت إلينا

جميوا الواحد مونيم كان ليم مصاحف قد ال يكتب  -ر ي اهلل تعال  عنيم-والصحابة  ،[:]الحجر: َلُح َلَحاِفُظوَن 
 ي نسخة يعتمدىا الناس  منوه جميوا  لكن حينما قصدوا بذلك كتابة جميا القرآن ،السورن طنو كتب ذلك لنفسو

  يذا  يما يتصل بعدد سور القرآن. ،-تبارك وتعال -هلل محفوظ كما أنزلو ا ،وىو ىذا الذي بين أيدينا ،السور
   .ي هياولثُ واست ،وباقيح مبي ،والمنهور سبع وأنرون مدلي
و وي رسوالة السويوطي ذكور تسوعاع  ،معنواه أنوو يوجود هيور المشويور ،المشويور :قوال ،المشيور سبا وعشرون مودني

أو توقيف يقول: ىوذه  ،دليل -م  اهلل عميو وسممص-وذلك شيء لم يرد  يو عن النبي  ،وعشرين سورة من المدني
نما ىو اجتياد  ،وىذه السور مدنية ،السور مكية نما ي   ، يما اختمفوا  يو العتبارات معينةواي تمق  ذلك ممن شاىدوا واي

ىوذه يعني كثيراع ما يحكم أحياناع بوأن السوورة  ،أما االجتياد باعتبار ما يموح من المعاني  إن ذلك ال يصح ،التنزيل
ىوووذا  ،وىوووذه ا يووة تتحوودث عووون كووذا ،طن ىوووذه ا يووة تتحووودث عوون كووذا نمكيووة أو مدنيووة أو يسوووتثن  بعووض ا يووات

وىووذا لووو أمثمووة كثيوورة ال  ،وذلووك لوويس بووضزم ،ىووذا السووورة مدنيووة أو ىووذه ا يووات مدنيووة نالمو وووع كووان بالمدينووة إذ
و ،تمق  ممن شاىدوا التنزيلىذا ي   ، ولكنأطول بذكرىا  ،المتفوق عميوو أنوو مودني عشورون سوورة"ار يقوول: ابن الحص 

 . (24)"والباقي مكي باتفاق ،عشرة تاوالمختمف  يو اثن
لكون السوور التوي  ،-ر وي اهلل تعوال  عنيموا-ىوذا موروي عون جماعوة مثول ابون عبواس سبع وأنرون ىنا قولوو: 

سوورة النحول ىول ىوذه  :موثضع  ،ستشوكل بع ويا أن يكوون ذلوك مون المودنيذكرت  ي الرواية عن ابون عبواس لربموا ي  
 .وىنا من المدني ،عدىا من المكي -ر ي اهلل عنيما-سورة الحج ابن عباس  ،سورة النحل مكية ،من المدني؟

كووذلك سووورة الوورحمن عوودىا ىنووا موون  ،وبع وويم يقووول: سووورة الحووج مختمطووة منيووا مووا ىووو مكووي ومنيووا مووا ىووو موودني
صوم  اهلل عميوو - وي خبور قوراءة النبوي  -ي اهلل تعوال  عنوور و-ويدل عم  ىذا حديث جوابر  ،المدني وىي مكية

 .وكانت القراءة عم  الجن  ي مكة ،(25)ىذه السورة عم  الجن -وسمم
                                                 

(، 5:79(، والصنعاني  ي المصنف، برقم )861(، والطبراني  ي الدعاء، برقم ):9أخرجو أبو داود  ي المراسيل، برقم ) - 23
 (.539(، وصححو اطلباني  ي إرواء الغميل، برقم )8141ي المصنف، برقم )(، وابن أبي شيبة  5:81وبرقم )

 (.2:9/ 2(، ومناىل العر ان  ي عموم القرآن )55/ 2اإلتقان  ي عموم القرآن )انظر:  - 24

(، 43:2، باب ومن سورة الرحمن، برقم )-صم  اهلل عميو وسمم-أخرجو الترمذي، أبواب تفسير القرآن عن رسول اهلل  - 25
 (.6249وحسنو اطلباني  ي صحيح الجاما، برقم )



 وي صوحيح  -ر وي اهلل تعوال  عنوو-ويودل عمو  ىوذا حوديث ابون مسوعود  ،سورة الحديد بع يم يقول: ىوذه مكيوة
}َواَل َيُبوُلوا َبالَِّنيَن ُأوُتوا اْلِبتَاَا م اهلل بيا إال أربا سونين ا ية يعاتبي هما كان بين إسضميم وبين نزول ىذ" :مسمم

لكون ىوذا ال نجوزم بوون طنوو قود تكوون  ،أربوا سونين معناىوا  وي مكوة ،(26)"[27]الحديود: ِمْن َقْبُل َفَطداَل َأَشدْيِهُم اْاََمدُد 
 ىذه ا ية نزلت  ي مكة لكن بقية السورة نزلت  ي المدينة.

ىول يوؤثر ىوذا أن نعورف  ،لويس ذلوك محول اتفواق يكون مدني وأن البواقي ميوعشر  اسبعع  ىذا العدد أن ما ذكره من 
 أنيا نزلت  ي مكة أو نزلت  ي المدينة؟ 

 ،عر وة سوير التشوريايوؤثر أي واع  وي ق وايا م ،نقول: نعم يوؤثرن يوؤثر  وي ق وايا تتصول بمعر وة الناسوخ والمنسووخ
 تدرج التشريا.

 والصيفي والنتاِي. ،يوملح: اللهارز والشيش
حوديث  ،سوورة الفوتح :والميموي مثول ،عاموة القورآن نوزل نيواراع  ،وىوذا أهموب القورآن ،يعني: ما نزل  وي النيوار اللهارز

كووان يسووير  ووي بعووض أسووفاره، وعموور بوون الخطوواب  -صووم  اهلل عميووو وسوومم-أن رسووول اهلل  زيوود بوون أسوومم عوون أبيووو
، ثووم سوألو  مووم -صووم  اهلل عميوو وسومم-شويء  موم يجبووو رسوول اهلل  يسوير معوو لوويضع،  سوألو عمور بوون الخطواب عوون

ثضث  -صم  اهلل عميو وسمم-رسول اهلل  أم عمر، نزرت   يجبو، ثم سألو  مم يجبو،  قال عمر بن الخطاب: ثكمت  
قوورآن،  مووا  موورات، كوول ذلووك ال يجيبووك، قووال عموور:  حركووت بعيووري ثووم تقوودمت أمووام النوواس، وخشوويت أن ينووزل  ووي  

صووم  اهلل -قوورآن،  جمووت رسووول اهلل  ا يصوورخ بووي،  قمووت: لقوود خشوويت أن يكووون نووزل  ووي  أن سوومعت صووارخع  نشووبت  
مموا طمعوت عميوو الشومس، ثوم قورأ:  الميموة سوورة ليوي أحوب إلوي   نزلوت عموي  ))لقود أ   سممت عميو  قال:  -عميو وسمم

ا ُمِبيل ا   نزلت ليضع. سورة الفتح  ،(27)(([2]الفتح: }ِإلَّا َفَتْحَلا َلَك َفْتح 
 -ر ي اهلل عنو-كما  ي صحيح مسمم لما قال لعمر  -صم  اهلل عميو وسمم-النبي  ،آية الكضلة :والصيفي مثل

 آية الكضلة. ،(28)((؟))أما تكفيك آية الصيف التي  ي آخر سورة النساءقال:  ،لما سألو عن الكضلة
لما ": -ر ي اهلل عنيا-الشتامي احتجوا بحديث عامشة  ن آية اإل ك منإالذين قالوا: ، و آية اإل ك: والشتامي مثل

ال يعني أنو كان  ي الشتاء وىو  ،"مان  ي اليوم الشاتينزلت عميو ا يات  كان يتفصد من جبينو العرق مثل الج  
لكون أو وح مون ىوذا أن يقوال:  ،-صم  اهلل عميو وسومم-لكن ىي تصف شدة الوحي عم  النبي  ، ي ذلك الوقت
 .(29)خرج عم  أصحابو  ي هداة باردة ،وقت شتاءالكان  ، ي سورة اطحزاب  ي قصة اطحزاب ا يات التي

 ين.والدَّ  ،والربا ،وهية الب لة ،فتحوال ،وبراءة ،الماِدة هر وهخ ،ثم المدثر ،اقرأ وأول ما ألتل

                                                 

، برقم [27]الحديد: }َأَلْم َيْأِن ِلشَِّنيَن هَمُلوا َأْن َتْخَنَع ُقُشوُبُهْم ِلِنْبِر اهلِل أخرجو مسمم، كتاب التفسير، باب  ي قولو تعال :  - 26
(4138.) 

ا ُمِبيل ا }ِإلَّا َفَتْحَلا لَ أخرجو البخاري، كتاب تفسير القرآن، باب  - 27  (.5288، برقم )[2]الفتح: َك َفْتح 

(، وبرقم 678أخرجو مسمم، كتاب المساجد وموا ا الصضة، باب نيي من أكل ثوما أو بصض أو كراثا أو نحوىا، برقم ) - 28
 (، كتاب الفرامض، باب ميراث الكضلة.2728)

 (.::51، برقم )أخرجو البخاري، كتاب المغازي، باب هزوة الخندق وىي اطحزاب - 29



بوو  ئدأول موا ب و" :المخورج  وي الصوحيحين -ر وي اهلل عنيوا-حوديث عامشوة  ،ىوذا ىوو الوراجح ،أول ما ألتل اقرأ
 ،و الحووق وىووو  ووي هووار حووراءمووج  حتوو     "قالووت:  ،"موون الوووحي الرؤيووا الصووادقة -صووم  اهلل عميووو وسوومم-رسووول اهلل 
  ىذا ىو الراجح. ،(:2)"[2]العمق: }اْقرَْأ ِباْسِم َربَِّك الَِّنز َخَشَ، ك  قال:  جاءه المم  

)) بينوا : -ر وي اهلل تعوال  عنوو-حيحين عون جوابر ويدل عميو أي اع الحديث المخرج  ي الصو ،يقول: ثم المدثر
مووا أن  ،(31)ك الووذي جوواءني بحووراء((بوول السووماء،  ووإذا المم ووا موون السووماء،  ر عووت بصووري ق  سوومعت صوووتع  أنووا أمشووي

وىوذا  ،أن أول ما نوزل سوورة المودثر -ر ي اهلل عنو-أعني جابر بن عبد اهلل -ظاىر حديث جابر أنو كان يري 
 }َيدا َأيهَهدا اْلُمددَّثُِّر  : وأنزل اهلل :و وي آخوره ،وأن اقورأ نزلوت أوالع  ،يدل عم  أنيوا نزلوت بعود اقورألكن ىذا  ،عنو أجوبة

 .[2]المدثر:
ربموا المامودة  مون السوور لو قيل: من أواخر ما نوزل ،من السور :يعني ،والفتح ،وبراءة ،الماِدة هوهخر  ،ثم المدثر

 ، موا وجودتم  ييوا مون حوضل  وأحموه ،أنيا آخر سورة نزلوت" :-يار ي اهلل عن-وجاء عن عامشة  ،يكون ذلك أدق
 .(32)"وما وجدتم  ييا من حرام  حرموه

سوورة المامودة أن -والعممواء يوجيوون ذلوك  ،لكون يكفوي ىوذا ،(33)وجاء عن عبد اهلل بن عمرو لكنو ال يصح إسوناده
  .يقولون:  ي اطحكام -آخر ما نزل

أن  -صوم  اهلل عميوو وسومم-لويس  يوو توقيوف عون النبوي  ،اجتيوادات ،موا عمومتكموم ب : كول  وبعض أىول العموم يقوول
 ىذه آخر سورة أو آخر آية.

موا أنوو  ،آخور موا نوزل  وي الجيواد اأنيو باعتبوار ،أي اعتبوار؟بوو ىذا وج  ي   ،سورة براءة ،وبراءة ،هخره الماِدةو قال: 
نزل حينموا بعوث أبوا بكور  وي السونة التاسوعة صدرىا  ،لكن ىي آخر ما نزل  ي الجياد ،يوجد نسخ  ي سورة براءة

وال يطووف  ،ينوادي  وي الموسوم: أن ال يحوج بعود العوام مشورك -ر ي اهلل تعال  عنو- اوبعث  ي أثره عمي   ،لمحج
وكثيوور منيووا نووزل  ووي  ،[2]التوبووة: }َبددرَاَءٌة ِمددَن الشَّددِح َوَرُسددوِلِح ون صوودر ىووذه السووورة ءوكووانوا يقوور  ،(34)بالبيووت عريووان

 تبوك.هزوة 

                                                 

(، ومسمم، كتاب اإليمان، باب 5:67، برقم )[4]العمق: }اْقَرْأ َوَربهَك اَاْبَرُم أخرجو البخاري، كتاب تفسير القرآن، باب قولو:  - :2
 (.271، برقم )-صم  اهلل عميو وسمم-بدء الوحي إل  رسول اهلل 

هفر لو  يآمين  وا قت إحداىما اطخر  :مين والمضمكة  ي السماءأحدكم: آأخرجو البخاري، كتاب بدء الخمق، باب إذا قال  - 31
 (.272، برقم )-صم  اهلل عميو وسمم-(، ومسمم، كتاب اإليمان، باب بدء الوحي إل  رسول اهلل 4349ما تقدم من ذنبو، برقم )

ه: "إسناده صحيح"، والحاكم (، وقال محققو 36658(، وأحمد  ي المسند، برقم )22184أخرجو النسامي  ي الكبري، برقم ) - 32
 (، وقال: "ىذا حديث صحيح عم  شرط الشيخين ولم يخرجاه".4321 ي المستدرك، برقم )

(، 4174، باب ومن سورة المامدة، برقم )-صم  اهلل عميو وسمم-أخرجو الترمذي، أبواب تفسير القرآن عن رسول اهلل  - 33
ديث صحيح عم  شرط الشيخين ولم يخرجاه"، و عف إسناده اطلباني  ي (، وقال: "ىذا ح4322والحاكم  ي المستدرك، برقم )

 (.:69 عيف الترمذي، برقم )

(، ومسمم، كتاب الحج، باب ال 2733أخرجو البخاري، كتاب الحج، باب ال يطوف بالبيت عريان، وال يحج مشرك، برقم ) - 34
 (.2458، برقم )يحج البيت مشرك، وال يطوف بالبيت عريان، وبيان يوم الحج اطكبر



قال:  -ر ي اهلل عنيما-ابن عباس  ،[2]النصر: }ِإَنا َجاَء َلْصُر الشَِّح َواْلَفْتُح  ،ماذا يقصد بالفتح؟ ،يقول: والفتح
 ،وموون أىوول العمووم موون يحموول ذلووك عموو  أنيووا آخوور سووورة نزلووت كاممووة ،(35) الشَّددحِ  }ِإَنا َجدداَء َلْصددرُ  :آخوور سووورة نزلووت
  وىذا توجيو جيد.
الحديث  ي صحيح مسمم  ييا ذكر آية الكضلة التي سبق  ،ينوالدَّ  ،والربا ،وهية الب لةا يات قال: و يما يتعمق ب
))أمووا تكفيوك آيووة الصوويف التوي  ووي آخوور سووورة : -ر ووي اهلل عنووو-لعمور  -صوم  اهلل عميووو وسوومم-لموا قووال النبووي 

  .لكن ىل ىي آخر ما نزل؟ ،((؟النساء
والمقوام  ،ما نسوخت ،آية الكضلة ،آخر ما نزل  ي مو وع خاص وىو الفرامضالعمماء يوجيون ىذا باعتبار أنيا 

قود  ،: ىوذه آخور موا نوزل-ر وي اهلل عونيم-يعني حينما يقول صحابي من الصوحابة  ،أحياناع ىو الذي يبين المراد
نووزل  وال يقصود آخور موا ، يقوول: ىوذه آخور موا نوزل ،عون المواريوث ،الحوديث عون الفورامض  وييكوون المقوام أصوضع 

لكوون هايووة مووا ىنوواك أن يقووال: ىووذه ربمووا قيمووت ب وورب موون  ،لكوون قوود ال تنقوول لنووا ىووذه المضبسووة  يشووكل ،بووإطضق
 االجتياد.

آخور القورآن عيوداع بوالعرش آيوة "الزىوري يقوول:  ،وكوضم ابون المسويب ،وم و  كوضم الزىوري ،ينوالددَّ  ،يقول: والربا
  .(36)"الربا آية"وابن المسيب يقول:  ،"ينوآية الد   ،الربا
وآيوة  ،[392:]البقورة }َواتَُّقوا َيْوم ا ُتْرَجُلوَن ِفيدِح ِإَلد  الشَّدِح  :وآية ، يما أظن أن آية الربا -واهلل تعال  أعمم-اطقرب و 
يقووول:  ،وذلووك ال إشووكال  يووو ،وأنووو عبوور بع وويم عوون ذلووك بووذكر واحوودة منيووا ،ين أن ىووذه ا يووات آخوور مووا نووزلالوود  

دا :وآيوة ،ينوكان معيوا أي واع آيوة الود   ،الرباآخر آية نزلت آية  دا أو يقوول: آخور موا نوزل  ، }َواتَّقُدوا َيْوم  }َواتَّقُدوا َيْوم 
 تكوون ىوذه  ، وض يمنوا أن يكوون نوزل معيوا شويء آخور ،ينأو يقول: آخر ما نوزل آيوة الود   ،ُتْرَجُلوَن ِفيِح ِإَل  الشَِّح 
 .(37)-رحمو اهلل-ض المحققين كالحا ظ ابن حجر وىذا الذي ذىب إليو بع ،ا يات آخر ما نزل

 وآلو وصحبو. ،وصم  اهلل عم  نبينا محمد ،واهلل تعال  أعمم
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 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 مقدمة في أصول التفسير البن قاسم
 نزل القرآن جممة في ليمة القدر في بيت العزة في السماء الدنيا( قول الماتن: أُ 2)

 الشيخ/ خالد بف عثماف السبت
 

وأمدد  آلددو وصددحبو  ،نبينددا محمددد ،والصدد ة والسدد م أمدد  أنددرء اانبيدداء والمرسددمين ،الحمددد هلل را العددالمين
 أجمعين.

 ولممستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. ،ولمحاضرين ،ولنيخنا ،لنا اغفر الميم
 :-رحمو اهلل تعال -قال المؤلء 

 نزالو:إ
 نزل منجمًا؛ بحسا الوقائع.وأُ  ،نزل القرآن جممة في ليمة القدر إل  بيت العزة في السماء الدنياأُ 

 بعد: أما ،والصالة والسالـ عمى رسوؿ اهلل ،الحمد هلل
 ،[ٔ]القدر: }ِإنَّا َأْنَزْلَناُه ِفي َلْيَمِة اْلَقْدِر{: -تبارؾ وتعالى-يدؿ لذلؾ قولو  ،فقولو: أنزل القرآن جممة في ليمة القدر

عضػو والقرآف يفسر ب ،[ٖ]الدخاف: }ِإنَّا َأْنَزْلَناُه ِفي َلْيَمٍة ُمَباَرَكٍة{: -تعالىتبارؾ و -وىي الميمة المباركة التي قاؿ اهلل 
 .[٘ٛٔ]البقرة: }َنْيُر َرَمَضاَن الَِّذي ُأْنِزَل ِفيِو اْلُقْرآُن{ ،وىي ليمة مف رمضاف ،بعضاً 

بػذلؾ نػزوؿ القػرآف وىذه اآليات الثالث التي تتحدث عف نزولو في رمضاف في ليمة القدر يحتمػؿ أف يكػوف المػراد 
    .الدنيا جممة إلى سماء

 .ابتداء النزوؿ :أي ،-صمى اهلل عميو وسمـ-ى النبي قرآف إلويحتمؿ أف يكوف المراد بذلؾ نزوؿ ال
فإف القرآف نزؿ جممة إلى  ،بأف يقاؿ: ال منافاة -وىما قوالف معروفاف ألىؿ العمـ-ويمكف أف يجمع بيف ىذا وىذا 

-ي النبػ ئدفقػد ُبػ ،إنزالػو كػؿ ذلػؾ فػي رمضػاف ئدابتُػأي  -صػمى اهلل عميػو وسػمـ-ونػزؿ إلػى النبػي  ،الدنيا سماء
فمػف ربيػع  ،ثػـ بعػد ذلػؾ نػزؿ عميػو القػرآف فػي شػير رمضػاف ،بالرؤيػا الصػالحة سػتة أشػير -صمى اهلل عميو وسمـ

بقػي ثػالث عشػرة  -صػمى اهلل عميػو وسػمـ-فػإف النبػي  ؛وىػي جػزء مػف سػتة وأربعػيف ،إلى رمضاف ىذه ستة أشير
إلػى -شػير نسػبتيا إلػى ىػذه السػنيف األوالسػتة  ،سنة في مكة وعشر سنوات في المدينة فيذه ثالث وعشػروف سػنة

وىػذا تفسػير لمػا  ،كـ في ثالث وعشػريف سػنة مػف سػتة أشػيره ىػو ىػذا ،واحد عمى ست وأربعيف -ثالث وعشريف
وقػد  ،(ٔ)((مف النبوة اوأربعيف جزءً  ة))الرؤيا الصالحة جزء مف ستمف أف  -صمى اهلل عميو وسمـ-جاء عف النبي 

نػػزؿ القػػرآف أُ "والبييقػػي وريرىمػػا أنػػو قػػاؿ:  ،بروايػػات متعػػددة عنػػد الحػػاكـ -رضػػي اهلل عنػػو-ثبػػت عػػف ابػػف عبػػاس 
 .(ٕ)"ثـ أنزؿ بعد ذلؾ في عشريف سنة  ،جممة واحدة إلى السماء الدنيا ليمة القدر

                                                 

(، ومسمـ، في أوائؿ ٜٜٛٙأخرجو البخاري، كتاب التعبير، باب الرؤيا الصالحة جزء مف ستة وأربعيف جزءا مف النبوة، برقـ ) - ٔ
 (.ٕٕ٘ٙكتاب الرؤيا، برقـ )

في اإليماف، برقـ  هاإلسناد، ولـ يخرجاه"، وابف مند قاؿ: "ىذا حديث صحيح(، و ٜٕٚٛأخرجو الحاكـ في المستدرؾ، برقـ ) - ٕ
 (.ٜٚٗ(، والبييقي في األسماء والصفات، برقـ )ٖٓٚ)



يعني مػف المػوح -صؿ القرآف مف الذكر فُ "قاؿ:  -رضي اهلل عنو-المقصود بذلؾ ما جاء في الرواية األخرى عنو 
 ،ؿ األوؿ إلػى المػوح المحفػوظالتنػز   ،ؿ آخػر لمقػرآففيذا تنػز   ،(ٖ)"ع في بيت العزة مف السماء الدنيافوض ،-المحفوظ

 .يتمقاه عف اهلل مباشرة ،-صمى اهلل عميو وسمـ-فجعؿ جبريؿ ينزؿ بو عمى النبي  ،ؿ اآلخر إلى بيت العزةوالتنز  
وكػػاف  ،القػػرآف جممػػة واحػػدة إلػػى سػػماء الػػدنياأنػػزؿ " :-رضػػي اهلل عنيمػػا-وجػػاء فػػي روايػػة ثالثػػة عػػف ابػػف عبػػاس 

يعنػػي نػػزؿ مفرقػػًا  ،بحسػػب الوقػػائع واألحػػداث -صػػمى اهلل عميػػو وسػػمـ-يعنػػي: ينػػزؿ عمػػى النبػػي  ،(ٗ)"بمواقػع النجػػوـ
 ،ينػػزؿ مفرقػػًا خمػػس آيػػات ،بعضػػو فػػي إثػػر بعػػض -صػػمى اهلل عميػػو وسػػمـ-وكػػاف اهلل ينزلػػو عمػػى رسػػولو " ،منجمػػاً 

ونزلػػت عميػػو سػػورة  ،كمػػا نزلػت سػػورة األنعػػاـ كاممػػة فػي مكػػة ،رة كاممػة طويمػػة أو قصػػيرةوتنػػزؿ السػػو  ،وعشػر آيػػات
 وىكذا. ،ونزلت سورة المائدة مفرقة ،ونزلت سورة التوبة مفرقة ،ونزلت سورة البقرة مفرقة ،الكوثر كاممة في المدينة

  نزل منجمًا بحسا الوقائع.وأُ ويقوؿ: 
 .وىو أنده أميو صمصمة الجرسفي مثل  -و وسممصم  اهلل أمي-لنبي يمقيو جبريل إل  ا

لػو عػدة تنػزالت مػف و  ،اآلف القػرآف منػزؿ مػف اهلل ،-صمى اهلل عميػو وسػمـ-ىذا في صفة مجيء الوحي إلى النبي 
لػػى النبػػي  ،المػػوح المحفػػوظ إلػػى بيػػت العػػزة مػػف السػػماء الػػدنيا -أخػػذه جبريػػؿ عػػف ربػػو  ،-صػػمى اهلل عميػػو وسػػمـ-وا 

منػو مػا  ،مفرقًا بحسب الوقائع والحػوادث -صمى اهلل عميو وسمـ-ثـ نزؿ بو عمى الرسوؿ  ،رةمباش -تبارؾ وتعالى
كمػا سػيأتي فػي أسػباب  ،وأكثػره مػا نػزؿ ابتػداًء يعنػي: مػف ريػر سػبب معػيف مػف واقعػة أو سػؤاؿ ،ينزؿ عمػى سػبب

  إف شاء اهلل.-النزوؿ 
أجمػع  ،مثدل صمصدمة الجدرس وىدو أندده أميدو في -صم  اهلل أميو وسمم-يمقيو جبريل إل  النبي فينا يقوؿ: 

}َوَما َكاَن ِلَبَندٍر َأْن ُيَكممَمدُو المَّدُو ِإالَّ َوْحًيدا َأْو في أنواع الوحي ىي آية الشورى  -تبارؾ وتعالى-آية في كتاب اهلل 
}َأْن  ،داخمػػة تحتيػػا كػػؿ أنػػواع الػػوحيف ،[ٔ٘]الشػػورى: ِمددْن َورَاِء ِحَجدداٍا َأْو ُيْرِسددَل َرُسددواًل َفُيددوِحَي ِبَِْذِنددِو َمددا َيَندداُء{

 ،-الكػػالـ عمػى عمػػـو الػػوحي- ،لكػف القػػرآف لػػـ ينػزؿ منػػو شػػيء فػي ذلػػؾ ،الرؤيػػا يػدخؿ فيػػو {ممَمددُو المَّددُو ِإالَّ َوْحًيدداُيكَ 
بػراىيـ  ،لكػف رؤيػا األنبيػاء حػؽ ،القرآف ما كػاف رؤى فػي المنػاـ -قػاؿ البنػو إسػماعيؿ  -صػمى اهلل عميػو وسػمـ-وا 

 }ِإنمدددي َأَرِ ِفدددي اْلَمَنددداِم َأنمدددي َأْذَبُحدددَك َفددداْنُظْر َمددداَذا تَدددَرِ َقددداَل َيدددا َأَبدددِت اْفَعدددْل َمدددا تُدددْؤَمُر{: -الة والسػػػالـعميػػػو الصػػػ
 ،اْفَعدْل َمدا تُدْؤَمُر{} ،-عػز وجػؿ-مػا قػاؿ: مػا تػرى؛ ألف ىػذا وحػي مػف اهلل قاؿ: "افعؿ مػا تػؤمر"  ،[ٕٓٔ]الصػافات:

 .ا واحدىذ ،فيدخؿ فيو الرؤيا الصالحة
 ،مف اهلل ،ىذا اإللياـ الذي يكوف مف الوحي ،ومعنى اإللياـ: إلقاء المعنى في القمب ،اإللياـ -أيضاً -ويدخؿ فيو 

 .{ِإالَّ َوْحًيا} :فيذا نوع آخر في قولو ،ى المعنى في قمبو مف اهلل مباشرةمقَ أف يُ 
 .ما الذي يدخؿ تحت ىذاه {َأْو ِمْن َورَاِء ِحَجااٍ }

}َقدداَل َيددا ُموَسدد  ِإنمددي  ،[ٖٗٔ]األعػػراؼ: }َوَكمََّمددُو َرُبددُو{ ،[ٗٙٔ]النسػػاء: }َوَكمَّددَم المَّددُو ُموَسدد  َتْكِميًمددا{مباشػػر التكمػػيـ ال
َأَندا }ِإنمدي وقاؿ لػو:  ،[ٗٗٔ]األعراؼ: اْصَطَفْيُتَك َأَم  النَّاِس ِبِرَسااَلِتي َوِبَكَ ِمي َفُخْذ َما آَتْيُتَك َوُكْن ِمَن النَّاِكِريَن{

                                                 

(، وقاؿ: "ىذا حديث صحيح اإلسناد، ٕٔٛٛ(، والحاكـ في المستدرؾ، برقـ )ٖٜٚٚأخرجو النسائي في السنف الكبرى، برقـ ) - ٖ
 (.ٖٕٔٛٔلمعجـ الكبير، برقـ )ولـ يخرجاه"، والطبراني في ا

 (.ٕٛٗانظر: مختصر قياـ الميؿ وقياـ رمضاف وكتاب الوتر )ص:  - ٗ



فػي ليمػة  -صمى اهلل عميو وسمـ-وكمـ النبي  ،كممو مباشرة ،[ٕٔ]طو: َرُبَك َفاْخَمْع َنْعَمْيَك ِإنََّك ِباْلَواِد اْلُمَقدَِّس ُطًوِ{
 في فرض الصموات الخمس.  (٘)))أمضيت فريضتي وخففت عف عبادي(( ،المعراج
))مػا مػنكـ ويكمػـ أىػؿ اإليمػاف  ،إلػى آخػره ،فػي اآلخػرة [٘٘:]آؿ عمػراف }َيدا ِأيَسد {يقوؿ:  -تبارؾ وتعالى-ويتكمـ 

الػػوحي بػػالمعنى  ،نبيػػاء ىنػػافػػالكالـ عمػػى الػػوحي إلػػى األ ،(ٙ)سػػيكممو ربػػو لػػيس بينػػو وبينػػو ترجمػػاف((إال مػػف أحػػد 
 الخاص.

فػي مثػؿ صمصػمة  :افيػدخؿ فيػو ىػذه الصػورة التػي ذكرىػا ىنػ ،[ٔ٘]الشػورى: }َأْو ِمْن َورَاِء ِحَجاٍا َأْو ُيْرِسدَل َرُسدواًل{
المخػرج فػي الصػحيحيف: أف الحػارث  -رضػي اهلل عنيػا-يدؿ لذلؾ حػديث عائشػة  ،قاؿ: وىو أشده عميو ،الجرس

))أحيانػًا : -صػمى اهلل عميػو وسػمـ-: كيؼ يأتيؾ الوحيه فقاؿ النبي -صمى اهلل عميو وسمـ-بف ىشاـ سأؿ النبي 
عنو ما  ))فُيفصـ عني وقد وعيتُ وبعضيـ ضبطيا  ،ي((فَيفصـ عن وىو أشده عميّ  ،يأتيني مثؿ صمصمة الجرس

أف لمػا يتمثػؿ لػو الممػؾ بصػورة رجػؿ ىػذا يمكػف  ،(ٚ)وأحيانا يتمثؿ لي الممػؾ رجػاًل فيكممنػي فػأعي مػا يقػوؿ(( ،قاؿ
طمع عمينا رجؿ شديد بياض الثياب شديد سػواد "المشيور:  -رضي اهلل عنو-ويدؿ لذلؾ حديث عمر  ،يراه الناس

 .عميو الصالة والسالـ-وىو جبريؿ  ،(ٛ)"يرى عميو أثر السفر ال ،الشعر
وكاف  ،(ٜ)-رضي اهلل تعالى عنو-بف خميفة الكمبي  ةبصورة دحي -صمى اهلل عميو وسمـ-وكذلؾ كاف يأتي لمنبي 

 .فيذه الصفة مثؿ صمصمة الجرس ،-رضي اهلل عنو- ةوقد يظف بعض مف رآه أنو دحي ،مف أجمؿ الناس
))أسػمع صالصػؿ وقاؿ: إنػو فػي الصػحيح عػف ابػف عمػر قػاؿ:  -رحمو اهلل-ذي أشار إليو المؤلؼ أما الحديث ال

نمػا رواه اإلمػاـ أحمػد  ،بػؿ وال فػي الكتػب السػتة ،ىػذا لػيس فػي الصػحيح ،إلػى آخػره (ٓٔ)ثـ أسكت عنػد ذلػؾ(( -وا 
عمػرو بػف العػاص وليس عف عبد اهلل بف عمر بػؿ ىػو عػف عبػد اهلل بػف  ،ضعيؼ ،والحديث ال يصح -رحمو اهلل

لكػػف حتػػى حػػديث النػػواس بػػف سػػمعاف  ،نحػػف قمنػػا مػػف البدايػػة: ال نشػػتةؿ بالحاشػػية ،ؿاىػػذا مثػػ ،-رضػػي اهلل عنػػو-
رعػػػدة  :أو قػػػاؿ ،))إذا تكمػػػـ اهلل بػػػالوحي أخػػػذت السػػػموات منػػػو رجفػػػةقػػػاؿ:  ،الػػػذي ذكػػػره فػػػي نفػػػس الصػػػفحة قبمػػػو

نما أخرجػو  ،بؿ وال في الكتب الستة ،الصحيح وىو ليس في ،-يعني البخاري- قاؿ: في الصحيح ،(ٔٔ)شديدة(( وا 

                                                 

 (.ٕٖٚٓأخرجو البخاري، كتاب بدء الخمؽ، باب ذكر المالئكة، برقـ ) - ٘

(، ٖٗٗٚ، برقـ )[ٖٕ]القيامة: ِظَرٌة{}ُوُجوٌه َيْوَمِئٍذ َناِضَرٌة ِإَل  َربمَيا َناأخرجو البخاري، كتاب التوحيد، باب قوؿ اهلل تعالى:  - ٙ
 (.ٙٔٓٔومسمـ، كتاب الزكاة، باب الحث عمى الصدقة ولو بشؽ تمرة، أو كممة طيبة وأنيا حجاب مف النار، برقـ )

(، ومسمـ، ٕ، برقـ )-صمى اهلل عميو وسمـ-اهلل  أخرجو البخاري، كتاب بدء الوحي، باب كيؼ كاف بدء الوحي إلى رسوؿ - ٚ
 (.ٖٖٖٕفي البرد وحيف يأتيو الوحي، برقـ ) -صمى اهلل عميو وسمـ-ئؿ، باب عرؽ النبي كتاب الفضا

 (.ٜ(، )ٛأخرجو مسمـ، كتاب اإليماف، باب معرفة اإليماف، واإلسالـ، والقدر وعالمة الساعة، برقـ ) - ٛ

-، ومسمـ، كتاب فضائؿ الصحابة (ٜٓٛٗأخرجو البخاري، كتاب فضائؿ القرآف، باب كيؼ نزؿ الوحي، وأوؿ ما نزؿ، برقـ ) - ٜ
 (.ٕٔ٘ٗ، برقـ )-رضي اهلل عنيا-، باب مف فضائؿ أـ سممة أـ المؤمنيف -رضي اهلل تعالى عنيـ

(، وقاؿ محققوه: "إسناده ضعيؼ"، وضعفو األلباني في ضعيؼ الجامع، برقـ ٔٚٓٚأخرجو أحمد في المسند، برقـ ) - ٓٔ
 (.ٕٛٚٚ) (، وفي سمسمة األحاديث الضعيفة، برقـٚ٘ٛ)

(، باب صفة تكمـ اهلل ٜٖٗ/ ٔ(، وابف خزيمة في التوحيد )٘ٔ٘أخرجو ابف أبي عاصـ في السنة بإسناد ضعيؼ، برقـ ) - ٔٔ
 .-عز وجؿ-بالوحي وشدة خوؼ السموات منو، وذكر صعؽ أىؿ السموات وسجودىـ هلل 



والحػديث  ،وريػر ىػؤالء ،والبييقي في األسماء والصػفات ،وابف خزيمة في التوحيد ،وأبو نعيـ في الحمية ،الطبراني
فػي  -رضػي اهلل عنيػا-لكػف يكفػي ىػذا الحػديث الػذي ذكرتػو آنفػًا حػديث عائشػة  ،ولػيس فػي البخػاري ،فيو ضعؼ

 رضي اهلل تعالى عنو.-شاـ سؤاؿ الحارث بف ى
صمصػمة الجػرس ىػذه  ،ىػذه واحػدة ،اآلف قمنا: بصورة رجؿ ،{َأْو ُيْرِسَل َرُسواًل }: -تبارؾ وتعالى-ويدخؿ في قولو 

 ،(ٕٔ)مػػا بػػيف األفػػؽ اعمػػى كرسػػي بػػيف السػػماء واألرض سػػاد  رأى الممػػؾ  ،ةيػػيأتيػػو عمػػى ىيئتػػو الحقيق الثالثػػة ،الثانيػػة
رأى جبريػؿ  ،[ٗٔ-ٖٔ]الػنجـ: ِأْنَد ِسدْدَرِة اْلُمْنَتَيد {*  }َوَلَقْد َرآُه َنْزَلًة ُأْخَرِ ،ىذه ثالثة ،ةييأتي عمى الصورة الحقيق

 عميو الصالة والسالـ.-
ويدؿ لذلؾ حديث ابف مسعود وأبي أمامػة  ،وع ىو القمبوالر   ،وعالنفث في الر   {َأْو ُيْرِسَل َرُسواًل }وأيضًا يدخؿ فيو 

أنو لف تموت نفس حتى تستوفي  -يعني في قمبي- وعي))إف روح القدس نفث في رُ : - عنيـرضي اهلل-وحذيفة 
فيذا النفث في الروع ما الفرؽ بينو وبيف اإللياـ الذي ذكرناه في قولو:  ،(ٖٔ)فاتقوا اهلل وأجمموا في الطمب(( ،رزقيا

  .ه{ِإالَّ َوْحًيا}
يكػػوف  -عنػػد مػػف فػػرؽ بيػػذا-ىػػذا التفريػػؽ عمػػى ف ،ؾاسػػطة الممَػػوالنفػػث فػػي الػػروع يكػػوف بو  ،اإلليػػاـ مباشػػرة مػػف اهلل
ىػذه  ،؛ ألنو جػاء عػف طريػؽ الػوحي{َأْو ُيْرِسَل َرُسواًل }وع يكوف والنفث في الر   ،{ِإالَّ َوْحًيا}اإللياـ في القسـ األوؿ 
 أجمع آية في الوحي.

 .ويأتيو في مثل صورة الرجل يكممو
 ىذا سبؽ دليمو.

 .قيل: المعاني المتفقة بألفاظ مختمفة ،سبعة أحرءنزل أم  وثبت أنو أُ 
 ،وجممػة إلػى السػماء الػدنيا، اآلف اهلل ىػو الػذي أنػزؿ القػرآف إلػى المػوح المحفػوظ، ىذا موضوع جديد اآلف دخؿ فيو

-وكاف النػازؿ عميػو  ،وجاء إليو ىذا الوحي بصفات متعددة ،-صمى اهلل عميو وسمـ-ونزؿ بو جبريؿ عمى النبي 
 ،االقػػرآف عمػػى سػػبعة أحػػرؼ كثيػػرة جػػد   واألدلػػة عمػػى نػػزوؿ ،مػػف القػػرآف عمػػى سػػبعة أحػػرؼ -الة والسػػالـعميػػو الصػػ

وذكػره جماعػة كشػيخ اإلسػالـ ابػف  ،عمػى أف ذلػؾ مػف قبيػؿ المتػواتر -رحمػو اهلل-نص أبو عبيد القاسػـ بػف سػالـ 
 .وريره كثير نصوا عمى تواتر حديث األحرؼ السبعة ،(ٗٔ)تيمية
 ،(٘ٔ)اواحػد وعشػروف صػحابي   -صػمى اهلل عميػو وسػمـ-أنػو رواه عػف النبػي  "اإلتقػاف"سيوطي في بعضيـ كال وذكر

))أقرأنػي جبريػػؿ وىػػو مخػرج فػي الصػحيحيف:  -رضػي اهلل تعػالى عنيمػا-ومػف ىػذه األحاديػث حػديث ابػػف عبػاس 
 .(ٙٔ)حتى انتيى إلى سبعة أحرؼ(( ويزيدني ،فمـ أزؿ أستزيده ،فراجعتو ،عمى حرؼ

                                                 

رفر لو  آميف فوافقت إحداىما األخرى :في السماء أخرجو البخاري، كتاب بدء الخمؽ، باب إذا قاؿ أحدكـ: آميف والمالئكة - ٕٔ
 (.ٖٕٖٗما تقدـ مف ذنبو، برقـ )

(، والبييقي في شعب اإليماف، برقـ ٜٕٗٔ(، والبزار في مسنده، برقـ )ٕٓٓٔٓأخرجو معمر بف راشد في جامعو، برقـ ) - ٖٔ
 (.ٕ٘ٛٓ(، وصححو األلباني في صحيح الجامع، برقـ )ٔٗٔٔ)

 (.ٓٚ٘-ٜٙ٘/ ٕٔاوى )انظر: مجموع الفت - ٗٔ

 (.ٖٙٔ/ ٔانظر: اإلتقاف في عمـو القرآف ) - ٘ٔ



كػاف  -صػمى اهلل عميػو وسػمـ-المخػرج فػي صػحيح مسػمـ: أف النبػي  -رضػي اهلل عنػو- بف كعب أبي   وكذا حديث
مػنيـ أبػو  ،بنػي رفػار القبيمػة المعروفػة ةعنػد أضػا ،مجرى ماء صػةير ،ردير ىعنبم ةأضا ،بني رفار ةعند أضا

إلػػى أف  ،القػػرآف عمػػى حػػرؼقػػرئ أمتػػؾ قػػاؿ: فأتػػاه جبريػػؿ فقػػاؿ: إف اهلل يػػأمرؾ أف تُ  ،-رضػػي اهلل تعػػالى عنػػو-ذر 
فقػػػد  وا عميػػػوء))فأيمػػػا حػػػرؼ قػػػر ثػػػـ قػػػاؿ لػػػو:  ،قػػػرئ أمتػػػؾ القػػػرآف عمػػػى سػػػبعة أحػػػرؼ(())إف اهلل يػػػأمرؾ أف تُ قػػػاؿ: 

أو يفيػـ  بمعنى أنػو لػيس مخيػرًا فػي القػراءة كمػا يظػف بعضػيـ ،وا عميو(ء)قر  ،والحظوا دقة العبارات ،(ٚٔ)أصابوا((
))أيمػا حػرؼ  ،ال ،لمعنى لؾ أف تستبدؿ عبارة إذا صعب نطقيػا بعبػارة أخػرىةير انو ما لـ تُ أمف بعض الروايات 

 .وليس لو أف يأتي بحرؼ مف عنده ،عمى الوجوه النازلة فقط وا عميو((ءقر 
رضػػي اهلل -لمػػا سػػمعو عمػػر  ،قصػػة مشػػيورة ،مػػع ىشػػاـ بػػف حكػػيـ -رضػػي اهلل تعػػالى عنػػو-وكػػذلؾ حػػديث عمػػر 

رضػي اهلل -فكػاد عمػر  ،عمييا عمػر -صمى اهلل عميو وسمـ-قرئ النبي يُ  لـ يقرأ سورة الفرقاف عمى حروؼ -عنو
فممػػا فػػرغ مػػف صػػالتو أخػػذه بمجػػامع ثوبػػو فقػػاؿ لػػو: مػػف أقػػرأؾ ىػػذه ، ولكنػػو أميمػػو ،أف يسػػاوره فػػي الصػػالة -عنػػو

السػورة ىذه  -صمى اهلل عميو وسمـ-فقد أقرأني النبي  ،قاؿ: كذبت ،-صمى اهلل عميو وسمـ-فقاؿ: النبي ، السورةه
وقػاؿ لػو: سػمعت ىػذا يقػرأ سػورة  ،-صػمى اهلل عميػو وسػمـ-فأخػذ يقػوده إلػى النبػي  ،ىاؤ ر التي تقر عمى حروؼ ري

فقػرأ كمػا سػمعو  ))اقػرأ يػا ىشػاـ((وقػاؿ لػو:  ،أف يرسػمو -صػمى اهلل عميػو وسػمـ-فأمره النبػي  ،الفرقاف... إلى آخره
صػػمى اهلل عميػػو -فصػػوب النبػػي  ،-صػػمى اهلل عميػػو وسػػمـ-ي فقػػرأ كمػػا أقػػرأه النبػػ ))اقػػرأ يػػا عمػػر((ثػػـ قػػاؿ:  ،عمػػر
وا مػػػا تيسػػػر ءفػػػاقر  ،))إف ىػػػذا القػػػرآف أنػػػزؿ عمػػػى سػػػبعة أحػػػرؼوصػػػوب قػػػراءة عمػػػر وقػػػاؿ:  ،قػػػراءة ىشػػػاـ -وسػػػمـ
فيػذا مخػرج  ،وا مػا تيسػر منيػا((ء))اقػر  ،ال ،ميس لؾ أف تػأتي بشػيء مػف عنػدؾ إذا عسػر عميػؾ لفػظف ،(ٛٔ)((منيا

 .في الصحيحيف
 ،ؿْ وأقبِػ ـ  مُ المعاني المتفقة كيَ  ،قيل: المعاني المتفقة بألفاظ مختمفة ،ثبت أنو أنزل أم  سبعة أحرءو  قوؿ:ىنا ي

ومػػف  ،وىػػذا قػػاؿ بػػو جماعػػة مػػف أىػػؿ العمػػـ مػػف الصػػحابة فمػػف بعػػدىـ ،يعنػػي أف ذلػػؾ مػػف قبيػػؿ اخػػتالؼ المةػػات
 .رضي اهلل تعالى عنو-أشيرىـ ابف مسعود 

التي مف أجميا نزلت بقية األحرؼ الستة؛ ألف القرآف كاف فػي مكػة ينػزؿ عمػى حػرؼ واحػد  وىذا القوؿ يؤيده العمة
فنزلػت األحػرؼ السػتة فػي المدينػة لمػا كثػر الػداخموف فػي اإلسػالـ مػف أقطػار ومػف قبائػؿ شػتى  ،وىو حرؼ قػريش

وليجػة فػي  مػى طريقػةٍ الشيخ الكبير الفػاني الػذي انعقػد لسػانو ع ،فكاف ذلؾ يستدعي التيسير والتسييؿ عمى الناس
وىذا مشاىد اآلف لدى الشباب فضاًل عف  ،فيذا أمر يكوف في راية المشقة والصعوبة ،النطؽ ال يمكف أف يةيرىا

فإذا كاف اإلنساف قد اعتاد لسانو عمى طريقة في نطؽ حػرؼ فإنػو لربمػا يعػاني كثيػرًا ويتكمػؼ كثيػرًا حتػى  ،الشيوخ
 .فكيؼ بكبير السفه ،دىذا مشاى ،ينطؽ بو عمى الوجو الصحيح

                                                                                                                                                                  

(، ومسمـ، كتاب صالة المسافريف ٜٜٔٗأخرجو البخاري، كتاب فضائؿ القرآف، باب أنزؿ القرآف عمى سبعة أحرؼ، برقـ ) - ٙٔ
 (.ٜٔٛوقصرىا، باب بياف أف القرآف عمى سبعة أحرؼ وبياف معناه، برقـ )

 (.ٕٔٛب صالة المسافريف وقصرىا، باب بياف أف القرآف عمى سبعة أحرؼ وبياف معناه، برقـ )أخرجو مسمـ، كتا - ٚٔ

(، ومسمـ، كتاب صالة المسافريف ٕٜٜٗأخرجو البخاري، كتاب فضائؿ القرآف، باب أنزؿ القرآف عمى سبعة أحرؼ، برقـ ) - ٛٔ
 .(ٛٔٛوقصرىا، باب بياف أف القرآف عمى سبعة أحرؼ وبياف معناه، برقـ )



إذا نظرنػا إلػى  ،أعظػـ مػا يشػكؿ عميػو الواقػع ،شػكؿ عميػو أمػور أخػرىلكنػو يُ  ،فيذا يؤيد ىذا القوؿ أنيا سبع لةػات
كمػػػا -نجػػػد المةػػات واحػػدة منيػػا  ،ريػػر المةػػاتأشػػياء وجػػوه التنػػوع فػػي األحػػرؼ المبثوثػػػة فػػي القػػراءات فإننػػا نجػػػد 

 ،تةييػر إعػراب ال يتعمػؽ أحيانػًا بالمةػات ،تقػديـ وتػأخير ،عالقػة بالمةػات أشياء مػا ليػا ىناؾو  ،-سيتضح بعد قميؿ
فراد وجمع وتثنية  .فيذا ال عالقة لو بالمةات ،زيادة وحذؼ ،وا 

كالىمػػا  ،الػػذي سػػمعتـ آنفػػاً  -رضػػي اهلل عنيمػػا-يشػػكؿ عمػػى ىػػذا القػػوؿ أيضػػًا حػػديث ىشػػاـ بػػف حكػػيـ مػػع عمػػر و 
صػمى اهلل عميػو -فمو كانت القضػية تتعمػؽ بالمةػات كػاف أقػرأىـ النبػي  ،قرشي ومع ىذا اختمفت قراءة ىذا عف ىذا

ذكػر  ،وليذا اختمؼ أىؿ العمـ في تفسػير األحػرؼ السػبعة اختالفػًا كثيػراً  ،عمى حرؼ قريش فكالىما قرشي -وسمـ
و رحمػ-ي والسػيوط ،(ٜٔ)ذكػر خمسػة وثالثػيف قػوالً  ،في كتابو في السػنة صػحيح ابػف حبػاف -رحمو اهلل-ابف حباف 

ولكف األقواؿ المشيورة ال تبمغ  ،(ٕٓ)ذكر ىذا في اإلتقاف ،بمغ أربعيف قوالً  وأشار إلى ىذا االختالؼ وذكر أن -اهلل
 .وكثير مف ىذه األقواؿ متداخمة ،نصؼ ىذا العدد
وىػذا الػػذي عميػػو  ،أو لعمػو األقػػرب فػي ظنػػي أنيػا سػػبعة أوجػو مػػف وجػوه التةػػاير -واهلل تعػالى أعمػػـ-والػذي يظيػػر 

 ،-أبػو الفضػؿ الػرازي ريػر الػرازي صػاحب التفسػير-وأبي الفضػؿ الػرازي  ،ير مف المحققيف كأبي عمرو الدانيكث
ف اختمفوا في تفصيم ،وخمؽ قالوا بيذا ،الحافظ ابف حجرو  ،وخاتمة المقرئيف ابف الجزري يعني ما ىذه األوجو  و،وا 

ويقوؿ:  ،ه األوجو السبعة مف وجوه التةاير ويعددحاوؿ كؿ واحد مف ىؤالء أف يأتي بيذ ،السبعة مف وجوه التةاير
 ،الثػػاني ،ويقػػوؿ: الوجػػو األوؿ ،يتتبػػع الوجػػوه الموجػػودة ،بنػػاء عمػػى االسػػتقراء ،خمسػػة، أربعػػة، ثالثػػة، اثنػػاف، واحػػد

 لكف ىؿ ىذا االستقراء كامؿ أو ناقصه  ،الثالث إلى آخره
ع النػاس عمػى حػرؼ واحػد وىػو حػرؼ قػريش الػذي جمػ -رضػي اهلل عنػو-إذا قمنا بأف عثماف  ،ىو استقراء ناقص

ونزلػػت بقيػػة األحػػرؼ السػػتة توسػػػعة  ،عميػػو عامػػة قػػراءة الميػػاجريف واألنصػػار وىػػو الػػذي كػػاف ينػػزؿ بمكػػة تكانػػ
وقػع خػالؼ  ،لمفتنػة لمػا وقعػت وتركػوه درءً  ،ذلػت ألسػف النػاس فػي القػرآف فاسػتةنوا عػف ذلػؾذلؾ ثـ بعد  ،ورخصة

 -كمػا سػيأتي إف شػاء اهلل-إلػى عثمػاف  -رضػي اهلل عنػو-فجػاء حذيفػة  ،يػة وأذربيجػافبيف األجناد في فتػوح أرمين
 .وأشار عميو بأف يجمع الناس عمى حرؼ واحد

الػذيف قػالوا: ىػي سػبعة أوجػو مػف وجػوه التةػاير وقػع ليػـ ىػذا اإلشػكاؿ أف  -رحميػـ اهلل-الشاىد أف ىؤالء العمماء 
واالستقراء يجب أف يكوف -ا كاف رير تاـ وىذا االستقراء لمّ  ،بعةكؿ واحد منيـ حاوؿ أف يحصر ىذه األوجو الس

ػػ أربعػػة ويختمفػػوف فػػي  ،قػػد يتفقػػوف عمػػى ثالثػػة ،وبعػػض ىػػذه الوجػػوه التػػي يػػذكرونيا متداخمػػة ،أقػػواليـ تتفاوتػػ -اتام 
 .الباقي

ذا مػف ريػر جػـز ومثػؿ كػ ،ومثػؿ كػذا ،ف ىػذه الوجػوه السػبعة مثػؿ كػذاإ: -واهلل تعالى أعمـ-لكف األحسف أف يقاؿ 
االسػػػتقراء دليػػػؿ مػػػف األدلػػػة عنػػػد أىػػػؿ  ،يقػػػاؿ: الوجػػػو األوؿ والثػػػاني والثالػػػث؛ ألف ىػػػذا مظنػػػوف ،وقطػػػع بالتحديػػػد

ومػػا رأيػػت  ،مثػػؿ كػػذا ،مثػػؿ كػػذا :رعب ػػيُ  ـّ ومػف ثَػػ ،وىػػذا لػػيس باسػػتقراء تػػاـ ،األصػوؿ والمنطػػؽ ولكنػػو االسػػتقراء التػػاـ
ذكػر ذلػؾ  ،ومثػؿ كػذا ،قػاؿ: مثػؿ كػذا ،"األحػرؼ السػبعة"في كتابػو  -و اهللرحم- الدانيأحدًا عبر بيذه العبارة إال 

                                                 

 .(ٖٚٔ/ ٔاإلتقاف في عمـو القرآف )انظر:  - ٜٔ
 (.ٗٙٔ/ ٔ) انظر: المصدر السابؽ - ٕٓ



الؼ األسػماء فػي التػذكير اخػت ،االختالؼبػوحتى تتضح الصورة نحف نمثػؿ ليػذه األوجػو مػثاًل  ،عمى سبيؿ المثاؿ
 .كمو ثابت اىذ [ٛ]المؤمنوف: {}َوالَِّذيَن ُىْم ِاََماَناِتِيمْ  ،}والذين ىم امانتيم{ :واإلفراد والتثنية والجمع ،والتأنيث

اختمػؼ  {ِمْن َربمدِو َكِمَمداتٌ  }َفَتَمقَّ  آَدمَ  ،[ٖٚ]البقرة: }َفَتَمقَّ  آَدُم ِمْن َربمِو َكِمَماٍت{وىكذا االختالؼ في وجوه اإلعراب 
باعتبػار ىػؿ )مػا(  ،{رٌ }َما َىدَذا َبَند ،[ٖٔ]يوسؼ: }َما َىَذا َبَنرًا{ :مثؿ ،اإلعراب يرجع إلى المةاتأحياًنا  ،اإلعراب

وىكػػػذا أيضػػػًا  ،ومػػػنيـ مػػػف ال يعمميػػػا عمػػػؿ )لػػػيس( ،فمػػػف العػػػرب مػػػف يعمميػػػا عمػػػؿ )لػػػيس( ،عاممػػػة عمػػػؿ )لػػػيس(
، [ٜٔ:]سػبأ اِأدْد َبدْيَن َأْسدَفاِرَنا{}َربََّندا بَ عػف قػـو سػبأ لمػا قػالوا:  -عػز وجػؿ-مػا ذكػره اهلل  ،االختالؼ فػي التصػريؼ

بيػنيـ  ،بينيـ وبيف القػرى التػي بػارؾ فييػا -عز وجؿ-عوف ربيـ لما جعؿ اهلل يد ،بالنصب منادى منصوب "نارب  "
-وقػدر فييػػا السػير بحيػث يخرجػوف مػف قريػة ويػروف القريػة األخػػرى  ،بػيف الػيمف والشػاـ قػرًى ظػاىرة ،وبػيف الشػاـ

نػػذوؽ السػػفر والشػػدة والتعػػب ف أنبةػػى  }َربََّنددا َباِأددْد َبددْيَن َأْسددَفاِرَنا{فقػػالوا:  ،وال يحتػػاجوف إلػػى حمػػؿ األزواد ،-أمػػف
بيػػذه يعنػػي مػػع ىػػذا القػػرب ومػػع ذلػػؾ كفػػروا  ،خبػػر نددا باَأددَد{}ربُ  :وعمػػى القػػراءة األخػػرى ،{اِأدددْ }بَ  ،بالسػػفر ونحػػّس 

وذلػؾ يرجػع إلػػى  ،ىػذه كميػا قػراءات نددا بعَّدَد بدين أسدفارنا{}ربُ  ،ندا باَأدَد بدين أسدفارنا{}ربُ النعمػة وجحػدوىا فقػالوا: 
}ِإنَّ المَّددَو اْنددَتَرِ ِمددَن اْلُمددْؤِمِنيَن َأْنُفَسددُيْم َوَأْمددَواَلُيْم ِبددَأنَّ َلُيددُم اْلَجنَّددَة  ،نػػًا يرجػػع إلػػى تقػػديـ وتػػأخيروأحيا ،التصػػريؼ

 ،رتقديـ وتأخي ،مون{تُ قَتمون ويقَ }فيُ  :وفي القراءة األخرى، [ٔٔٔ:]التوبة ُيَقاِتُموَن ِفي َسِبيِل المَِّو َفَيْقُتُموَن َوُيْقَتُموَن{
 ،وأحيانػػًا يكػػوف الحػػرؼ يةيػػر الكممػػة ،"يعممػػوفو تعممػػوف "إمػػا إبػػداؿ حػػرؼ  ،وأحيانػػًا يكػػوف ىػػذا مػػف قبيػػؿ اإلبػػداؿ

ٍٍ َمْنُضدوٍد{ ،[ٜٕ٘]البقػرة: }َواْنُظْر ِإَل  اْلِعَظداِم َكْيدَء ُنْنِندُزَىا{ ،{ننرىانُ } ،[ٜٕ٘]البقػرة: }ُنْنِنُزَىا{  ،[ٜٕ]الواقعػة: }َوَطْمد
   مقطوع الشوؾ. :منضود ،والطمح: الموز أو شجر الشوؾ ،مع: الثمرالط ،}وطمع منضود{

وىػذه موجػودة فػي  [ٓٓٔ]التوبػة: }َتْجِري َتْحَتَيا اْاَْنَيداُر{ ،آية بػراءة }َتْجِري ِمْن َتْحِتَيا{وىكذا أيضًا الزيادة والنقص 
ترجع إلى حرؼ قريش فكتبيا كما قاؿ الحافظ ابف حجر أنيا  -واهلل تعالى أعمـ-والذي يظير  ،بعض المصاحؼ

 .{}َتْجِري َتْحَتَياوفي مصحؼ  }ِمْن َتْحِتَيا{في مصحؼ -رضي اهلل عنو -عثماف 
وىكذا في اختالؼ الميجات مػا يتصػؿ بػاألداء  ،[ٙٔٔ:]البقرة َخَذ المَُّو َوَلًدا{}َوَقاُلوا اتَّ  ،}َقاُلوا اتََّخَذ المَُّو َوَلًدا{وىكذا 

 اإلمالة.ب)سعِى( مثاًل  ،شماميا بالزايإى( )سراط( )صراط( بمف اإلمالة ونحوىا )موسِ 
وأيضػًا تسػييؿ اليمػزة أو  ،وكػذلؾ )المؤمنػوف( )المومنػوف( ،اليمػز )النبػيء( بػاليمزفػي وكذلؾ ما يتعمؽ بالتسييؿ 

 )قد افمح المؤمنوف( )قد أفمح(.  ،ىذه وجوه ،أحياناً  ياحذف
أو األحػرؼ السػبعة ىػي ليسػت مػف  ،لكف عمومًا ىذه األوجو السبعة ،قيل: المعاني المتفقة بألفاظ مختمفةيقوؿ: 

ىػػذا القػػرآف الػػذي عجػػزوا عػػف اإلتيػػاف بمثمػػو  ،اخػػتالؼ التضػػاد بػػؿ ىػػي مػػف التنػػوع فيكػػوف ذلػػؾ مػػف إعجػػاز القػػرآف
وفيػو مػف  ،وىػـ يعجػزوف عػف وجػو واحػد فػي أقصػر سػورة أو مػا يعادليػا ،ىػذا التصػريؼ -عػز وجػؿ-فو اهلل يصر  
 .ي ما اهلل بو عميـالمعان

ُكددْم ِإَلدد  }َفاْغِسددُموا ُوُجددوَىُكْم َوَأْيددِدَيُكْم ِإَلدد  اْلَمرَاِفددِح َواْمَسددُحوا ِبُرُءوِسددُكْم َوَأْرُجمَ مػػثاًل:  -عػػز وجػػؿ-حينمػػا يقػػوؿ اهلل 
ب ر و طاة بالخؼ أو الججؿ حينما تكوف مةيكوف ىذا في بياف حالة الر   {ُكمْ َوَأْرُجمِ } :قراءة الجر [ٙ]المائدة: اْلَكْعَبْيِن{

 ،بػػػالفتح [ٙ:]المائػػػدة {وا ِبُرُءوِسدددُكْم َوَأْرُجَمُكدددمْ َفاْغِسدددُموا ُوُجدددوَىُكْم َوَأْيدددِدَيُكْم ِإَلددد  اْلَمرَاِفدددِح َواْمَسدددحُ } ،فتكػػػوف ممسػػػوحة
 .وىذه أعطاىًا حكماً  ،فيذه أعطاىا حكماً  ،جؿف أحواؿ الر  فبيّ  ،فتكوف مةسولة إذا كانت مكشوفة ،منصوبة



صػفة التعجػب ثابتػة  :نقوؿف )عجبُت( إذ ،ْل َأِجْبَت َوَيْسَخُروَن{}بَ  ،[ٕٔ]الصافات: َوَيْسَخُروَن{ }َبْل َأِجْبتُ ذا وىك
 واهلل تعالى أعمـ. ،}بل أجبُت{ة مف أيفه مف ىذه القراءة المتواتر  ،في القرآف -وجؿ عز-هلل 

  جمع القرآن:
 الصحء في أيد أبي بكر. ثم في ،وغيرىا في أيد النبوة تا في الرقاعوكُ 

القػرآف كػاف مكتوبػًا فػي  ،جمػع القػرآف ،دخػؿ فيػو مباشػرة ،اآلف بدأ يتكمـ عػف جمػع القػرآف ،كتا في الرقاع وغيرىا
  .أو الورؽ ،دقعة مف الجمد أو القرطاس كارَ الرقاع وىي جمع رُ 

 ،شػػرائح حجػػارة ،خفػػة حجػػارةخػػاؼ جمػػع لَ والم   ،ريرىػػا مثػػؿ األكتػػاؼ العظػػـ العػػريض ،: فددي الرقدداع وغيرىددايقػػوؿ
وىكػذا  ،بُسػالعُ  ،عسػيب النخػؿ يكتبػوف فػي ناحيتػو العريضػة فػي أسػفمو ،شط منو الخػوصالعسيب إذا كُ  ،بسُ والعُ 

أنػو مػا جمػع فػي -والسػبب فػي ذلػؾ  ،-صمى اهلل عميػو وسػمـ-كاف مفرقًا في عيد النبي  ،بالوسائؿ المتاحة آنذاؾ
يترقبو مف نزوؿ آيات  -صمى اهلل عميو وسمـ-ا كاف النبي مَ : لِ يرهي وركما قاؿ بعض أىؿ العمـ كالخطاب -كتاب

يكتبػوف مػا  -عميػو الصػالة والسػالـ-تػاب الػوحي بػيف يديػو وكػاف كُ  ،مػع فػي كتػابفما جُ  ،(ٕٔ)ونسخ بعض اآليات
   ينزؿ.

نمػا ،فػي مصػحؼ -رضي اهلل عنو-جمع في عيد أبي بكر لـ يُ  ،قال: ثم في الصحء في أيد أبي بكر جمػع  وا 
بعد وقعة اليمامة لما  -رضي اهلل عنو-ويدؿ ليذا الحديث المخرج في الصحيح حديث زيد بف ثابت  ،في صحؼ

بجمػع القػرآف مخافػة  -رضػي اهلل عنػو-أشػار عمػى أبػي بكػر  -رضي اهلل تعالى عنو-فعمر  ،تؿ كثير مف القراءقُ 
صػمى -أمػر لػـ يفعمػو النبػي  ،د في البدايةترد -رضي اهلل عنو-فأبو بكر  ،(ٕٕ)أف يذىب منو شيء بذىاب حممتو

واليػوـ تسػمع  ،فػوف منػو الخمػؿ أو المخالفػة توقفػوا فػي البدايػةو وىكػذا المتثبتػوف إذا جػاء أمػر يتخ ،-اهلل عميو وسمـ
أبػو بكػر قػاؿ:  ،وىكػذا ،اعادي ػ امف يشنع عمى أىؿ العمـ بأنيـ لما جاء الشيء الفالني توقفوا فيو واآلف أصبح أمرً 

حتػى  -رضػي اهلل تعػالى عنػو-فمػـ يػزؿ بػو عمػر  ،ه-صػمى اهلل عميػو وسػمـ-فعؿ شيئًا لـ يفعمػو رسػوؿ اهلل كيؼ أ
ىكػذا الصػحابة  ،فكػاف نفػس الجػواب ،وزيػد يحتػاج إلػى إقنػاع ،وا بزيػدءفجا ،أقنعو وبيف لو وجو المصمحة في ذلؾ

 ه بيذا خيارُ رَ أمَ  َمفمع أف  ،وتمنع ،ه-ـصمى اهلل عميو وسم-: كيؼ أفعؿ شيئًا لـ يفعمو النبي -رضي اهلل عنيـ-
وال يقػدموف عمػى أمػر إال إذا  ،لكػنيـ يتثبتػوف ويتحػروف ،أبػو بكػر وعمػر -صمى اهلل عميػو وسػمـ-األمة بعد النبي 

فتتبعػػت القػػرآف أجمعػػو مػػف "إلػػى أف قػػاؿ لمػػا انشػػرح صػػدره لػػذلؾ:  ،كػاف فػػي رايػػة الظيػػور والوضػػوح بالنسػػبة إلػػييـ
فكػاف يجمػع القػرآف ممػا شػيد عميػو  ،فكانت الصحؼ عند أبي بكػر بقيػت عنػده ،"وصدور الرجاؿ خاؼب والم  سُ العُ 

يكػػوف ممػػا كتػػب  ،خػاؼ وقطػػع األكتػػاؼ إلػػى آخػػره وصػدور الرجػػاؿسػػب والم  المكتػػوب بالعُ  ،شػييداف الحفػػظ والكتابػػة
-مػف أصػحاب النبػي بػو ىػؤالء الجبػاؿ  ييػأت ،وممػا حفػظ فػي الصػدور ،-صػمى اهلل عميػو وسػمـ-بيف يدي النبي 

وأبقػػاه  ،ع أبػي بكػػر فػػي صػػحؼىػػذا جْمػػ ،وىػػـ رايػة فػػي الحفػػظ واإلتقػػاف واألمانػة والديانػػة ،-صػمى اهلل عميػػو وسػػمـ
فقػػد  ،فالػػدافع إلػػى جمعػػو فػػي عيػػد أبػػي بكػػر ىػػو مخافػػة أف يػػذىب منػػو شػػيء بػػذىاب حممتػػو ،عنػػده احتياطػػًا لمقػػرآف

                                                 

 (.ٙٓٗ/ ٛ(، وتحفة األحوذي بشرح جامع الترمذي )ٕٔ/ ٜانظر: فتح الباري البف حجر ) - ٕٔ

 (.ٔٔ٘/ ٗانظر: شرح السنة لمبةوي ) - ٕٕ



تبػارؾ -سخر ىػذه الجيػود فاحتػاطوا لكتػاب اهلل  ىذا مف حفظو أفْ  ،نقوؿ: نعـ ،يقوؿ قائؿ: اهلل تكفؿ بحفظ القرآف
 .ىذا ىو الجمع الثاني ،ذلت في ذلؾاألسباب التي بُ  ،ىذا مف حفظو ،-وتعالى

الدافع ىنا لمجمػع ريػر الػدافع  ،ثم جمع أثمان الناس أم  مصحء واحدوالجمع الثالث ىو ىذا الذي ذكره قاؿ: 
وأذربيجػػاف فػي سػػنة  ةمينيػلمجمػع ىػو أنػػو وقػع اخػػتالؼ بػيف األجنػاد فػػي فتػوح أر الػدافع ىنػػا  ،ألبػي بكػر فػػي الجمػع

الجيػػػوش مػػػف  فجػػػاءت ىػػػذه الجمػػػوع مػػػف ،-رضػػػي اهلل تعػػػالى عنػػػو-فػػػي خالفػػػة عثمػػػاف  ،ف لميجػػػرةيخمػػػس وعشػػػر 
 ،ئ قػػراءة ىػػذاوىػػذا يخط ػػ ،والةالػػب أف ىػػؤالء ليسػػوا مػػف أىػػؿ العمػػـ فيػػذا يقػػوؿ: قراءتػػي خيػػر مػػف قراءتػػؾ ،األجنػػاد
 ،وىػػػؤالء أقػػرأىـ أبػػو الػػػدرداء ،وىػػؤالء أقػػػرأىـ ابػػف مسػػعود ،-رضػػػي اهلل عنػػو-قػػرأىـ أبػػػو موسػػى األشػػعري أىػػؤالء 

فكما جاء في الصحيح عػف  ،والقرآف أنزؿ عمى سبعة أحرؼ ،-رضي اهلل تعالى عف الجميع-وىؤالء أقرأىـ معاذ 
أدرؾ األمػػػة قبػػػؿ أف يختمفػػػوا "وقػػػاؿ:  ،حينمػػػا قػػػدـ إلػػػى عثمػػػاف فػػػي تمػػػؾ القضػػػية -رضػػػي اهلل تعػػػالى عنػػػو-حذيفػػػة 

  .(ٖٕ)"اختالؼ الييود والنصارى
بعد أبي  ،كانت عند حفصة ،أرسؿ إلى حفصة أف أرسمي إلينا الصحؼ ننسخيا -رضي اهلل تعالى عنو-فعثماف 
فأرسػػمت بيػػا  ،ختػػار الخميفػػة بعػػد ذلػػؾوبعػػد عمػػر كانػػت عنػػد حفصػػة؛ ألنيػػا وصػػيتو حتػػى يُ  ،عنػػد عمػػركانػػت بكػػر 

جميعػػًا حتػػى  -رضػي اهلل تعػػالى عػنيـ-ف لجنػػة بعػدما اتفػػؽ الصػػحابة فكػو   -رضػػي اهلل عنػػو-لػػى عثمػاف حفصػة إ
فممػػا عمػػـ أنػػو إجمػػاع مػػف الصػػحابة فػػي  ،لمػػا تمنػػع فػػي البدايػػة وكػػاف فػػي الكوفػػة -رضػػي اهلل عنػػو-ابػػف مسػػعود 

صػمى اهلل عميػو -وؿ اهلل رس ـوكاف قد تمقى مف ف ،أعطاىـ مصحفو -رضي اهلل تعالى عنو-المدينة ومنيـ عمي 
ف ىػػذه المجنػػة: زيػػد بػػف ثابػػت مػػف األنصػػار ،فكػػاف ذلػػؾ بإجمػػاعيـ ،سػػبعيف سػػورة -وسػػمـ وثالثػػة معػػو مػػف  ،فكػػو 

ووضػع  ،ىؤالء مف قريش ،وعبد الرحمف بف الحارث بف ىشاـ ،وسعيد بف العاص ،المياجريف: عبد اهلل بف الزبير
إذا اختمفػتـ أنػتـ وزيػد فػي شػيء مػف القػرآف فػاكتبوه بمسػاف  -يف الثالثػةيعنػي القرشػي-إذا اختمفػتـ قػاؿ:  ،ليـ منيجػاً 

صػح فيػو تال  ،نسخوا عػددًا مػف المصػاحؼ ال يصػح فػي ىػذا حػديث فػي عػددىا ،ففعموا ،قريش فإنما نزؿ بمسانيـ
فػأمرىـ أف  ،اوأرسؿ مػع كػؿ مصػحؼ قارًئػ ،ثـ أبقى عنده مصحفًا وأرسؿ إلى عدد مف األمصار مصاحؼ ،رواية
ىػػػي طريقػػػة الكتابػػػة التػػػي  ،"الرسػػػـ العثمػػػاني"يػػػا بعنػػػد ذلػػػؾ الطريقػػػة التػػػي كتبػػػت  رؼفُعػػػ ،وا بيػػػذه المصػػػاحؼءر يقػػػ

فدخؿ  ،وف بما يوافؽ الرسـ العثماني فقطءفصاروا يقر  ،ط وال تشكيؿقْ وكانت الكتابة بال نَ  ،موجودة بيف أيدينا اآلف
دخػؿ مػف  ،نشػرىا(نشػزىا( )نُ )نُ  :الحظػوا ،ط وال تشػكيؿبػال نْقػ ،مف األحرؼ السبعة ما احتممو الرسـ العثمػاني فقػط

ويتمقػاه  ،-رضػي اهلل عػنيـ-وصار النػاس يتمقػوف ذلػؾ عػف الصػحابة  ،األحرؼ السبعة ما احتممو الرسـ العثماني
ء الذيف حتى جاء ابف مجاىد في المائة الرابعة في أوليا واختار سبعة مف كبار القرا ،التابعوف بعضيـ عف بعض

ىػؤالء القػراء كػانوا يعرفػوف وجوىػًا فػي  ،وجمعيـ في كتاب موجود اآلف اسمو )السبعة( ،ألمة عمى إمامتيـاتفقت ا
يختػاروف ىػـ بػاإلقراء وجوىػًا  ،لكػف ليػـ اختيػار ،القراءة مما تمقوه مما احتممو الرسػـ العثمػاني مػف األحػرؼ السػبعة

وىػذه  ،وىػذه قػراءة ابػف كثيػر ،وىػذه قػراءة أبػي عمػرو ،ىذه قراءة نافع ،افصار ىذا اختيارً  ،معينة العتبارات معينة
   .قراءة عاصـ

                                                 

 (.ٜٚٛٗ)أخرجو البخاري، كتاب فضائؿ القرآف، باب جمع القرآف، برقـ  - ٖٕ



بعض العمماء قالوا: لماذا لـ يجمع ثمانية أو ستة أو  ،جد ما عرؼ بالقراءات السبعفوُ  ،وصار عنيـ رواة مشاىير
 ،عشػػرفجمػػع بعػػض العممػػاء كتابػػًا فػػي القػػراءات ال هخمسػػة حتػػى ال يظػػف أف األحػػرؼ السػػبعة ىػػي القػػراءات السػػبع

))إف  :مػف بػاب الموافقػة لحػديث ،وابػف مجاىػد قصػد ىػذا فيمػا يظيػر ،وبعضػيـ فػي خمػس ،وبعضيـ في قػراءتيف
  .(ٕٗ)عمى سبعة أحرؼ(( نزؿ آفالقر 

 ،مػػع أف الروايػػة فييػػا ضػػعؼ (ٕ٘)كتػػب سػػبعة مصػػاحؼ -رضػػي اهلل عنػػو-وجػػاء فػػي بعػػض الروايػػات أف عثمػػاف 
 ،العامة أف األحرؼ السػبعة ىػي القػراءات السػبع وىػذا رمػط فػادح فظف بعض ،ىكذا فقط ،فقاؿ: مف باب الموافقة

والفرؽ  ،ىذا فرؽ ،مما احتممو الرسـ العثماني فقط ةالقراءات السبع ىي أوجو مف األحرؼ السبع :ولكف باختصار
أبػو بكػر جمعػو فػي صػحؼ  ،عثماف جمعو فػي مصػاحؼ مرتبػًا لمسػور واآليػات ،بيف جمع أبي بكر وجمع عثماف

في إيضاح ىذا البحػث الطويػؿ فػي األحػرؼ  اأرى أف ىذا القدر يكفي جد   ،في صحؼ ،يات دوف السورمرتب اآل
أو  ،ومف أف أراد أف يتوسع فميراجع فػي ذلػؾ مػا كتبػو ابػف الجػزري مػثاًل فػي أوؿ النشػر ،ىذه خالصتو ،والقراءات

وىػو مػف -أو مػا كتبػو  ،(حػرؼ السػبعةاأل) :أو ما كتبو أبو عمرو الداني في كتابو ،(الفتح)الحافظ ابف حجر في 
عػال  ىػػذه الموضػوعات الدقيقػػة  )المرشػد الػػوجيز( فإنػو :أبػو شػامة فػػي كتػاب -أحسػف مػا كتػػب فػي ىػذا الموضػػوع

كتػب كتابػة قويػة ومتينػة  ،ما تكمـ عف بقية موضوعات عمـو القرآف ،جمع القرآف والقراءات واألحرؼ السبعة ،اجد  
والكتابات في  ،وكتابة بعض أىؿ العمـ في ىذا عمومًا مفيدة ،احسف ما كتب فييوىو مف أ ،في ىذه الموضوعات

 ،(مناىػؿ العرفػاف)أو الزرقػاني فػي  ،(البرىاف)أو الزركشي في  ،مثالً  (اإلتقاف)كتابة السيوطي فيو في  ،ةىذا كثير 
يضػًا يمكػف أف ينظػر فػػي ومػف أراد كتابػة مبسػطة وجيػػدة أ ،وكتابػة الزرقػاني مػف أحسػػنيا ،كػؿ ىػذه الكتابػات مفيػػدة

  أو )التعريؼ بالقرآف والحديث( لمحمد الزفزاؼ. ،)دراسات في القرآف والحديث( :مثؿ كتاب
 .خيرةنتيا العرضة ااتضمم ، ومُ والجميور أنو منتمل أم  ما يحتممو رسميا

 عرضة ااخيرةومتضمنتيا ال ،ىكذا ،مف األحرؼ السبعة كما ذكرت آنفاً رسـ المصاحؼ  منتمل أم  ما يحتممو
بعضػيـ يقػوؿ: كانػت عمػى حػرؼ  ،وىػذا لػيس محػؿ اتفػاؽ ،يعني أف العرضة األخيرة كانت عمى األحػرؼ السػبعة

واختػػاره  ،وعمػػر -رضػػي اهلل عنػػو-وليػػذا اختػػاره أبػػو بكػػر  ؛وزيػػد بػػف ثابػػت كػػاف قػػد شػػيد العرضػػة األخيػػرة ،قػػريش
 عثماف أيضًا في المجنة.
  ترتيا اآليات والسور:

 يات بالنص والسور باالجتياد.اآل وترتيا
-ىؿ ىذا توقيفيه توقيفي يعني مف اهلل أو مف الرسوؿ  ،إلى موضوع آخر وىو ترتيب اآليات والسور اآلف انتقؿ

  .أو أنو شيء اجتياديه ،ال مجاؿ لالجتياد فيو ،-صمى اهلل عميو وسمـ
وىػذا ال نحتػاج  ،مػف اهلل كمػو ،إطالقاً  ،ترتيبياوال توجد آية اجتيد الناس في  ،أما ترتيب اآليات فقطعًا ىو مف اهلل

صػمى اهلل عميػو -عنػد رسػوؿ اهلل كنػا "قػاؿ:  ،-رضػي اهلل تعػالى عنػو-وفي حديث زيد بف ثابػت  ،أف نستدؿ عميو
                                                 

(، ومسمـ، كتاب صالة المسافريف ٕٜٜٗأخرجو البخاري، كتاب فضائؿ القرآف، باب أنزؿ القرآف عمى سبعة أحرؼ، برقـ ) - ٕٗ
 (.ٛٔٛوقصرىا، باب بياف أف القرآف عمى سبعة أحرؼ وبياف معناه، برقـ )

رشاد الساري لشرح صحيح البخاري )ٕٓ/ ٜانظر: فتح الباري البف حجر ) - ٕ٘  (.ٜٗٗ/ ٚ(، وا 



ىػػذا عنػػد أحمػػد وابػػف أبػػي شػػيبة والترمػػذي وريػػر ىػػؤالء وىػػو أثػػر أو حػػديث  ،(ٕٙ)"نؤلػػؼ القػػرآف مػػف الرقػػاع -وسػػمـ
ي كتػب فييػا بحيػث يرتبػوف اآليػات فػي السػور تػيعني قطع الجمػود إلػى آخػره ال ،"مف الرقاع لقرآفنؤلؼ ا" ،صحيح

وكػػاف ىػػػذا األمػػػر  ،وىػػذه بعػػػد آيػػة كػػػذا ،ىػػػذه فػػػي سػػورة كػػػذا ،يرشػػدىـ ،-صػػػمى اهلل عميػػو وسػػػمـ-بػػيف يػػػدي النبػػي 
صػػمى -النبػي  ،هقػرأ البقػرةكيػؼ تُ  ،واءاقػػر  ،(ٕٚ)وا البقػرة((ء))اقػر : -صػػمى اهلل عميػو وسػمـ-لمػا يقػوؿ النبػي  ،معروفػاً 

لمػا قػرأ  ،لمػا يقػرأ فػي الصػالة ويسػمعونو ،هكيؼ كػاف يقرؤىػا (ٕٛ)حينما كاف يقرأ )ؽ( عمى المنبر -اهلل عميو وسمـ
  . (ٜٕ)الطور

قطعًا كاف ترتيب  ،كؿ ىذا ،أو مف آخرىا ،(ٖٓ)((مف حفظ عشر آيات مف أوؿ سورة الكيؼ عصـ مف الدجاؿ))و
لكػػف الكػػالـ وخػػالؼ أىػػؿ العمػػـ ىػػو فػػي ترتيػػب  ،يعنػػي مػػف اهلل ال مجػػاؿ لالجتيػػاد فيػػو ااآليػػات فػػي السػػور توقيفي ػػ

وا بسورة الفاتحة ثـ البقرة ثـ ءىو الذي قاؿ: ابد -صمى اهلل عميو وسمـ-ىؿ ىو بتوقيؼ أو اله ىؿ النبي  ،السور
  .ه-صمى اهلل عميو وسمـ-ىؿ ىذا كاف بأمر منو  ،آؿ عمراف ثـ النساء إلى آخره

والػذي أظنػو أقػرب  ،يقوؿ: ىػذه وقػع فييػا اجتيػاد ،وبعضيـ يستثني: التوبة واألنفاؿ ،أىؿ العمـ مف يقوؿ: نعـ مف
في ولكنيـ اجتيدوا واستأنسوا  ،نو توقيؼ ىكذا بإطالؽإ :في ىذا ىو أف ترتيب السور ال يقاؿ -واهلل تعالى أعمـ-

ىنػػاؾ أشػػياء معروفػػة فػػي زمػػف  ،-مى اهلل عميػػو وسػػمـصػػ-اجتيػػادىـ ىػػذا بمػػا عرفػػوا والحظػػوا مػػف قػػراءة رسػػوؿ اهلل 
ف اختمفوا في أولو -صمى اهلل عميو وسمـ-النبي   .وا 

رضي اهلل -ابف عباس  ،وريرىا -رضي اهلل عنيا-المفصؿ معروؼ وتجد ىذا في عدد مف الروايات عف عائشة 
رواه  ،(ٖٔ)"قػػػرأت المحكػػػـ وقػػػد ،سػػػنيف وأنػػػا ابػػػف عشػػػر -صػػػمى اهلل عميػػػو وسػػػمـ-تػػػوفي رسػػػوؿ اهلل "يقػػػوؿ:  -عنػػػو

كما قاؿ سعيد بف جبير في نفس الرواية؛ ألنػو يرويػو عنػو سػعيد بػف جبيػر فػي  ،المحكـ يعني: المفصؿ ،البخاري
 .عندىـ اوكاف المفصؿ معروفً  ،المحكـ ىو الذي تدعونو المفصؿ ،الصحيح

 أوبعػػض األجػػزاء  -اهلل عميػػو وسػػمـ صػػمى-ظػػوا قػػراءة النبػػي يعنػػي الحَ  ،فيػػذا القػػدر ،الزىػػراواف ،البقػػرة وآؿ عمػػراف
 ىو الذي قاؿ -صمى اهلل عميو وسمـ-لكف القوؿ بأف النبي  ،بعض السور التي كاف يقرؤىا متتابعة استأنسوا بيذا

ىػػذا مػػا  ،ىػػذا يحتػاج إلػػى دليػػؿ وال يوجػػد عنػػدنا دليػػؿ عمػػى ذلػػؾ ،وىػػذه بعػػد ىػػذه ،ليػـ: ضػػعوا ىػػذه السػػورة بعػػد ىػػذه
                                                 

(، وأحمد ٜٖٗ٘في فضؿ الشاـ واليمف، برقـ ) ، باب-صمى اهلل عميو وسمـ-وؿ اهلل أخرجو الترمذي، أبواب المناقب عف رس - ٕٙ
(، وصححو األلباني في ٕٖٙٙٗ(، وقاؿ محققوه: "إسناده حسف"، وابف أبي شيبة في المصنؼ، برقـ )ٕٚٓٙٔفي المسند، برقـ )

، وأخرجو البخاري في صحيحو بمفظ: "فتتبعت القرآف أجمعو مف الرقاع واألكتاؼ"، كتاب تفسير (ٖٓ٘السمسمة الصحيحة، برقـ )
مف  [ٕٛٔ]التوبة: {}َلَقْد َجاَءُكْم َرُسوٌل ِمْن َأْنُفِسُكْم َأِزيٌز َأَمْيِو َما َأِنُتْم َحِريٌص َأَمْيُكْم ِباْلُمْؤِمِنيَن َرُءوٌء َرِحيمٌ القرآف، باب قولو: 

 (.ٜٚٙٗرقـ )الرأفة، ب

 (.ٗٓٛأخرجو مسمـ، كتاب صالة المسافريف وقصرىا، باب فضؿ قراءة القرآف، وسورة البقرة، برقـ ) - ٕٚ

 (.ٕٚٛأخرجو مسمـ، كتاب الجمعة، باب تخفيؼ الصالة والخطبة، برقـ ) - ٕٛ

اب القراءة في الصبح، برقـ (، مسمـ، كتاب الصالة، ب٘ٙٚأخرجو البخاري، كتاب األذاف، باب الجير في المةرب، برقـ ) - ٜٕ
(ٖٗٙ.) 

 (.ٜٓٛأخرجو مسمـ، كتاب صالة المسافريف وقصرىا، باب فضؿ سورة الكيؼ، وآية الكرسي، برقـ ) - ٖٓ

 (.ٖ٘ٓ٘أخرجو البخاري، كتاب فضائؿ القرآف، باب تعميـ الصبياف القرآف، برقـ ) - ٖٔ



ذ ،يتعمػػؽ بترتيػػب السػػور ف ترتيػػب اآليػػات تػػوقيفي فمعنػػى ذلػػؾ أنػػو يمكػػف أف نرتػػب عمػػى ىػػذا حكمػػًا وىػػو إا قمنػػا: وا 
   .معنى المناسبةهما  ،صحة المناسبة ما لـ تكف بتكمؼ في االستنباط

 ِحيِم{}الددددرَّْحَمِن الددددرَّ قػػػاؿ:  ،[ٕ]الفاتحػػػػة: }اْلَحْمددددُد ِلمَّددددِو َرام اْلَعدددداَلِميَن{مػػػثاًل لمػػػػا قػػػػاؿ:  -ىتبػػػػارؾ وتعػػػػال-يعنػػػي اهلل 
الػربط  ،الػربط بػيف اآليػات ،الرحمة بعد الربوبية العامة يدؿ عمػى أنيػا ربوبيػة مبنيػة عمػى الرحمػة رُ فذكْ  ،[ٖ]الفاتحة:

ُكْم َأْوِلَياَء في أوؿ سورة الممتحنة  ،أو المقطع والمقطع ،وآخر السورة مثالً  ةبيف أوؿ السور  }اَل َتتَِّخُذوا َأُدومي َوَأُدوَّ
}اَل َتَتَولَّدْوا َقْوًمدا َغِضدَا المَّدُو َأَمدْيِيْم َقدْد َيِئُسدوا ِمدَن اآْلِخدَرِة َكَمدا  :آخػر السػورة ،[ٔ]الممتحنػة: ْيِيْم ِباْلَمَودَِّة{ُتْمُقوَن ِإلَ 

ىػذه تسػمى المناسػبة بػيف فاتحػة  ،الحظ أوؿ السورة وآخر السػورة ،[ٖٔ]الممتحنة: َيِئَس اْلُكفَّاُر ِمْن َأْصَحاِا اْلُقُبوِر{
  تكمؼ فال بأس.فيو فإذا لـ يكف  ،لسورة وخاتمتياا
}أََلددْم تَددَر َكْيددَء َفَعددَل َرُبددَك  ،إذا قمنػػا: إف ترتيػػب السػػور ريػػر تػػوقيفي فمعنػػى ذلػػؾ أننػػا ال نػػربط بػػيف السػػورة والسػػورةفػػ

يٍل{تَددْرِميِيْم بِ *  ا َأَباِبيددلَ َوَأْرَسددَل َأَمددْيِيْم َطْيددرً *  أََلددْم َيْجَعددْل َكْيددَدُىْم ِفددي َتْضددِميلٍ *  ِبَأْصددَحاِا اْلِفيددلِ   ِحَجدداَرٍة ِمددْن ِسددجم
يَ ِء ُقَرْيٍش{ ،[ٗ-ٔ:]الفيػؿ يدَ ءِ يعنػي فعمنػا ذلػؾ لمػاذاه  ،[ٔ]قػريش: }ِلِ يدَ ِء قُدَرْيشٍ  ،ي بعػدىاتػألنيػا ال {}ِلِ *  }ِلِ

ذا  ،وعرفنػا معنػى تػوقيفي ،وقيفيف الترتيػب تػإىذا إذا قمنػا:  ،ىذا الربط بيف السورة والسورة [ٕ-ٔ]قريش: ِإيَ ِفِيْم{ وا 
 ال نشتةؿ بيذا بيف السور.  فف الترتيب ليس بتوقيفي إذإقمنا: 

ف ترتيػب السػور ريػر تػوقيفي فمػؾ أف تقػرأ فػي الركعػة األولػى إإذا قمنػا:  ،وتأتي مسألة أخرى وىي مسػألة التنكػيس
وال يكػوف ذلػؾ مػف قبيػؿ  ،[ٔ]الفمػؽ: ْل َأُأدوُذ ِبدَرام اْلَفَمدِح{}ُقدوفػي الركعػة الثانيػة  [ٔ:]النػاس ُأوُذ ِبدَرام النَّداِس{}ُقْل أَ 

رأ القػرآف منكوسػًا إنػو يقػ"كػر لػو الرجػؿ الػذي قػالوا: لمػا ذُ  -رضػي اهلل عنػو-األثر الوارد عف ابف مسػعود  ،التنكيس
ما المقصود بػوه ىػؿ المقصػود تنكػيس السػور أو المقصػود تنكػيس اآليػات فػي  ،(ٕٖ)"نكس اهلل قمبو قاؿ: ذاؾ رجؿ

مع أف العجيػب أف أبػا عبيػد القاسػـ بػف  ،ناس يتميروف ،وىذا يوجد إلى اليوـ ،هالسورة مف باب التمير في الحفظ
ـ  ولو  ،(ٖٖ)"وال يمكفتصور ىذا ال يُ "وقاؿ:  ،ااستبعد ىذا المعنى جد   "رريب الحديث" :في كتابو -رحمو اهلل-سال 

رأى اآلف بعض األطفاؿ الصةار في بعض البالد يقمب السورة مف آخر آية إلى أف يأتي إلى أوؿ آية بكؿ ميارة 
 .ولما استبعده -رحمو اهلل-لما قاؿ ذلؾ 

 دفقلما تقرأ الفاتحة مف آخر آية حتى تصؿ إلى اآلية األولى  ،فتنكيس اآليات في السور ال شؾ أنو يفسد المعنى
 ىذا فيما يتعمؽ بتنكيس اآليات والسور. ،ىذا عبث في القرآف ،فيذا حراـ ال يجوز ،المعاني وأفسدتيا قمبتَ 

 أسباا نزولو:

دد ،فيددم اآليددة معرفددة سددبا نددزول القددرآن يعددين أمدد   }ِإِن اْرَتْبددُتْم{ومنددو  ،والسددبا خدداص ،افقددد يكددون المفددظ أام 
   .[4]الط ح:

يعني القضايا التي  ،ما نزؿ بسببو ،عة أو ما نزؿ القرآف بسببو مف واقعة أو سؤاؿالمقصود بسبب النزوؿ ىو الواق
ىػذا لػيس ىػو سػبب  ،أو قصة أصحاب الفيؿ أو نحو ذلػؾ ،كاف يتحدث عنيا مما حصؿ قديمًا مف األمـ الميمكة

                                                 

(، واإلتقاف في عمـو القرآف ٕٖٗبف أبي داود )ص:(، والمصاحؼ الٜٔٔفضائؿ القرآف لمقاسـ بف سالـ )ص:انظر:  - ٕٖ
(ٔ/ٖٚٛ.) 

 (.ٖٓٔ/ ٗانظر: رريب الحديث لمقاسـ بف سالـ ) - ٖٖ



لنػزوؿ حػيف إنمػا سػبب ا ،ىذه مف قصص القػرآف ،ىؿ ىو مجيء أبرىةه ال ،هسورة الفيؿ ما سبب النزوؿ ،النزوؿ
مػا نػزؿ القػرآف متحػدثًا  ،ىذا ىو سػبب النػزوؿ ،حصمت حادثة فنزلت اآليات ،وقع أمر ،إنساف سأؿ سؤاال ،وقوعو

 عنو مف حادثة واقعة أو سؤاؿ.
عػروة   يعنػي  ،أحيانًا يتوقؼ المعنػى عمػى معرفػة سػبب النػزوؿ ،عين أم  فيم اآليةيمعرفة سبا النزول يقوؿ: 

ال يجب عمينا السعي بيف  ،قاؿ: ليس عمينا حرج ،-رضي اهلل عنيا-سأؿ عائشة  -نيمارضي اهلل ع-بف الزبير 
َء ِبِيَمدا{}َفَمْن َحجَّ اْلَبْيَت َأِو اْأَتَمَر َفَ  ُجَناَح َأَمْيدِو أَ الصفا والمروة؛ ألف اهلل قػاؿ:  إف فعػؿ  ،[ٛ٘ٔ:]البقػرة ْن َيطَّدوَّ
ال ال حرج عميو أف يسعى ذكػرت سػبب النػزوؿ  -رضػي اهلل عنيػا-فعائشػة  ،يعنػي الوجػوبرفع عنػو الحػرج ال  ،وا 

عنػدىـ مناسػؾ فػي -ليػا  وكاف مف أىؿّ  ،وف لمناة الطاريةكاف األنصار قبؿ أف يسمموا ييمّ "كما في الصحيحيف: 
 -صػػمى اهلل عميػػو وسػػمـ-فسػػألوا عػػف ذلػػؾ رسػػوؿ اهلل  ،يتحػػرج أف يطػػوؼ بالصػػفا والمػػروة -الجاىميػػة ومحظػػورات

َفا َواْلَمْرَوَة  فأنزؿ اهلل:  .(ٖٗ)"إلى آخره [ٛ٘ٔ:]البقرة ِمْن َنَعاِئِر المَِّو{}ِإنَّ الصَّ
}َوَلْيَس اْلِبُر ِبَأْن تَْأُتوا اْلُبُيوَت ِمْن ُظُيورَِىا َوَلِكنَّ اْلِبرَّ : -عز وجؿ-لما قاؿ اهلل  ،المعنىعميو فيـ فأحيانًا يتوقؼ 

ما معنى ىذا الكالـه كاف بعض العرب إذا أحـر بالح  أو العمػرة  [ٜٛٔ]البقرة: َأْبَواِبَيا{َمِن اتََّق  َوْأُتوا اْلُبُيوَت ِمْن 
مػا يػدخؿ  ،رفإف كانت لػو حاجػة تسػوّ  ،يرى أنو مف محظورات اإلحراـ أف يدخؿ بيتاً  ،فإنو يمتنع مف دخوؿ البيت

ْأُتوا اْلُبُيدوَت ِمدْن ُظُيورَِىدا َوَلِكدنَّ اْلِبدرَّ َمدِن اتََّقد  ِبدَأْن تَدَوَلدْيَس اْلِبدُر }فاهلل يقوؿ ليـ ليس ىػذا مػف البػر:  ،الباب مف
فػإذا  {ُتوا اْلُبُيدوَت ِمدْن ُظُيورَِىدا}َوَلدْيَس اْلِبدُر ِبدَأْن تَدأْ فينػا قػد يستشػكؿ اإلنسػاف المعنػى  ،َوْأُتوا اْلُبُيوَت ِمدْن َأْبَواِبَيدا{

  .عرؼ سبب النزوؿ زاؿ اإلشكاؿ
-يعنػػي فػػي قولػػو  ،وتتفػػاوت األمثمػػة ،المعنػػىفيػػـ ولكنػػو ال يتوقػػؼ عميػػو  ،ادة اإليضػػاحوأحيانػػًا يكػػوف مػػف بػػاب زيػػ

فػػي حػػديث  ،[٘ٔٔ]البقػػرة: }َوِلمَّددِو اْلَمْنددِرُح َواْلَمْبددِرُا َفَأْيَنَمددا ُتَولُددوا َفددَثمَّ َوْجددُو المَّددِو{مػػثاًل فػػي القبمػػة:  -تبػػارؾ وتعػػالى
فصػمى  ،أيػف القبمػة فػي سػفر أو فػي ليمػة مظممػة فمػـ نػدرِ  -وسمـصمى اهلل عميو -كنا مع النبي "عامر بف ربيعة: 

صػمى اهلل -فػذكروا ذلػؾ لمنبػي  ،فمما أصػبحوا وجػدوا أنيػـ صػموا إلػى ريػر القبمػة ،عمى حيالو -اجتيدوا-كؿ رجؿ 
 .(ٖ٘)"{مَِّو اْلَمْنِرُح َواْلَمْبِراُ }َولِ فأنزؿ اهلل:  -عميو وسمـ

قػد يقػوؿ قائػؿ: ال  }َوِلمَِّو اْلَمْنِرُح َواْلَمْبدِرُا َفَأْيَنَمدا ُتَولُدوا َفدَثمَّ َوْجدُو المَّدِو{كػذا فينا لو أخذ اإلنساف اآلية بمفردىا ى
سػػػبب النػػػزوؿ يوضػػػح ويزيػػػؿ عنػػػؾ ىػػػذا  ،نقػػػوؿ لػػػو: ال ،نسػػػتقبؿ أي جيػػػة ،الحمػػػد هلل ،يجػػػب عمينػػػا اسػػػتقباؿ القبمػػػة

 .اإلشكاؿ
مثممػا  ،وأحيانًا يكوف فيو دفع تيمة ،ولكنو ال يتوقؼ عميو الفيـ ،وأحيانًا يكوف ذلؾ مف باب الفائدة وزيادة المعرفة

 ،ذلػػؾ -رضػػي اهلل عنيػػا-فنفػػت عائشػػة  ،قػػاؿ مػػرواف لعبػػد الػػرحمف بػػف أبػػي بكػػر: ىػػذا الػػذي قػػاؿ لوالديػػو أؼ لكمػػا

                                                 

(، ومسمـ، كتاب الح ، باب ٖٗٙٔعؿ مف شعائر اهلل، برقـ )أخرجو البخاري، كتاب الح ، باب وجوب الصفا والمروة، وجُ  - ٖٗ
 (.ٕٚٚٔلح  إال بو، برقـ )بياف أف السعي بيف الصفا والمروة ركف ال يصح ا

، باب ما جاء في الرجؿ يصمي لةير القبمة في الةيـ، -صمى اهلل عميو وسمـ-أخرجو الترمذي، أبواب الصالة عف رسوؿ اهلل  - ٖ٘
 (.ٜٕٔ(، وحسنو األلباني في إرواء الةميؿ، برقـ )ٖ٘ٗبرقـ )



ر ومػا نػزؿ فينػا شػيء مػف القػرآف ريػ ،مػا نزلػت فينػا ،يعنػي الػذي نزلػت فيػو "،سػميتوأف أسميو ل ولو شئتُ "وقالت: 
 يعني في سورة النور. ،(ٖٙ)ذريعُ 

أو سػػبب نػػزوؿ ىػػذه  ،أو فنزلػػت ،ثػػـ يقػػوؿ: فػػأنزؿ اهلل وسػػبب النػػزوؿ منػػو مػػا يكػػوف صػػريحًا يػػذكر حادثػػة أو سػػؤاال
يحتمػؿ أف تكػوف  اىػذ ،فػي الرجػؿ يعمػؿ كػذا ،يقوؿ: نزلت ىذه اآلية في كذا ،ومنو ما ال يكوف صريحاً  ،اآلية كذا

 .اتفسيرً 
 :وأامو وخاص

فحينمػا تنػزؿ  "،وـ المفظ والمعنػى ال بخصػوص السػببالعبرة بعم" :والقاعدة ،اوالسبا خاص   اون المفظ أام  يكقد ف
 ،رجؿ قػارؼ مػا قػارؼ مػع امػرأة ال تحػؿ لػو ،ال يختص ذلؾ بالذي نزلت فيو -القرآف لمتشريع-اآلية بسبب معيف 
ددَ َة َطَرَفددِي النََّيدداِر َوُزَلًفددا ِمددَن : -ؿعػػز وجػػ-ونػػدـ فػػأنزؿ اهلل  -صػػمى اهلل عميػػو وسػػمـ-فجػػاء إلػػى النبػػي  }َوَأِقددِم الصَّ

 ىؿ ىذا خاص ليذا الرجؿه  ،[ٗٔٔ]ىود: المَّْيِل ِإنَّ اْلَحَسَناِت ُيْذِىْبَن السَّيمَئاِت{
الخطاب لواحد مف األمة أو سبب النزوؿ إذا كاف أحػد أفػراد األمػة فػإف الحكػـ يكػوف  ،فالقرآف لمجميع ،الجواب: ال

يعنػي:  [4:]الطد ح }ِإِن اْرَتْبدُتْم{ومنو:  ،اوالسبا خاص   اقد يكون المفظ أام  ففينا يقوؿ:  ،اًل لمجميع إال لدليؿشام
ِئي َيِئْسَن ِمَن اْلَمِحيِض ِمْن ِنَساِئُكْم ِإِن اْرَتْبُتْم َفِعدَُّتُينَّ  ،}ِإِن اْرَتْبُتْم{: -تبارؾ وتعػالى-سبب نزوؿ قوؿ اهلل  }َوال َّ

ِئي َلْم َيِحْضَن{َثَ   قالوا: سبب النػزوؿ يوضػح  ،ه}ِإِن اْرَتْبُتْم{لماذا قاؿ اهلل:  ،يعني كذلؾ [ٗ]الطالؽ: َثُة َأْنُيٍر َوال َّ
}َوُأواَلُت اْاَْحَمداِل َأَجُمُيدنَّ َأْن َيَضدْعَن  ،لما ذكر اهلل عدة الحامؿ ،ددنيـ استشكموا ذكر العِ إ :وفيقول ،لماذا قاؿ ذلؾ

{َحْممَ  طيػب  ،[ٕٕٛ:]البقػرة }َيَتَربَّْصدَن ِبَأْنُفِسدِينَّ َثَ ثَدَة قُدُروٍء{المطمقػات أوالت األقػراء التػي تحػيض و  [ٗ]الطػالؽ: ُينَّ
إذا طمقػػت مػػاذا  ،مػػا حاضػػت ،أو الصػػةيرة إذا طمقػػت وىػػي لػػـ تبمػػغ بعػػد ، تحػػيض انقطػػع حيضػػياالي تػػاآليسػػة ال

   .تجمس ال ىي حامؿ وال ذات أقراء فكيؼ تصنعه
دد لمػػا سػػألوا عػػف ِعػػ -رضػػي اهلل تعػػالى عنػػو-فيقولػػوف: إنيػػـ استشػػكموا ىػػذا كمػػا جػػاء مػػف حػػديث أبػػي بػػف كعػػب 

ِئدي  :فقػاؿ اهلل ،فنزلػت ىػذه اآليػة ،الصػةار والكبػار -يعنػي مػا لػـ يػذكر-دد النسػاء قالوا: بقي مف عِ  ،النساء }َوال َّ
ِئي  ،طالما أنو وقع لكـ إشكاؿ فيذا الحكػـ {ُتمْ ْن ِنَساِئُكْم ِإِن اْرَتبْ َيِئْسَن ِمَن اْلَمِحيِض مِ  }َفِعدَُّتُينَّ َثَ َثُة َأْنُيٍر َوال َّ

 ،(ٜٖ)وابػف أبػي حػاتـ ،(ٖٛ)وابػف جريػر ،(ٖٚ)ىذا عند ابف أبػي شػيبة ،الصةيرات كذلؾ يعني ثالثة أشير َلْم َيِحْضَن{
 لكنو ال يصح. ،(ٓٗ)والحاكـ
  .اوالسبب خاص   اقد يكوف المفظ عام   ،آنفاً  ذلؾوذكرت لكـ  ،[٘ٔٔ]البقرة: ْجُو المَِّو{}َفَأْيَنَما ُتَوُلوا َفَثمَّ وَ قاؿ: 

                                                 

َواِلَدْيِو ُأءٍّ َلُكَما َأَتِعَداِنِني َأْن ُأْخَرَج َوَقْد َخَمِت اْلُقُروُن ِمْن َقْبِمي َوُىَما }َوالَِّذي َقاَل لِ أخرجو البخاري، كتاب تفسير القرآف، باب  - ٖٙ
ِليَن{  (.ٕٚٛٗ، برقـ )[ٚٔ]األحقاؼ: َيْسَتِبيثَاِن المََّو َوْيَمَك آِمْن ِإنَّ َوْأَد المَِّو َححٌّ َفَيُقوُل َما َىَذا ِإالَّ َأَساِطيُر اْاَوَّ

 (.ٗٓٔٚٔ(، برقـ )ٗ٘٘/ ٖابف أبي شيبة في المصنؼ )أخرجو  - ٖٚ

 (.ٔ٘/ ٖٕأخرجو ابف جرير الطبري في تفسيره ) - ٖٛ

 (.ٖٖٓٙ/ ٓٔأخرجو ابف أبي حاتـ في تفسيره ) - ٜٖ

 (، وقاؿ: "صحيح اإلسناد ولـ يخرجاه".ٕٖٔٛأخرجو الحاكـ في المستدرؾ، برقـ ) - ٓٗ



بعد أف انتيى مف موضوعات النزوؿ، نزوؿ القرآف منجمػًا، وأسػباب النػزوؿ ومػف كػاف ينػزؿ بػالقرآف، وأف جبريػؿ و 
  أخذه مف اهلل مباشرة، انتقؿ إلى مباحث األلفاظ.

 مباحث االفاظ:
 و.أامو وخاص

المنطػػػوؽ  ،المحكػػػـ والمتشػػػابو ،المطمػػػؽ والمقيػػػد ،العػػػاـ والخػػػاص ،اآلف انتقػػػؿ إلػػػى الكػػػالـ عمػػػى مباحػػػث األلفػػػاظ
مباحػػث الكميػػا تعتبػػر مػػف لكػػف ىػػذه  ،ىػػو مػػا ذكػػر كػػؿ ىػػذه ،التػػرادؼ ،الحقيقػػة والمجػػاز عنػػد القائػػؿ بػػو ،والمفيػػوـ
 ما ىو العاـه  ،فينا العاـ ،المفظية

المفيػـو  ،ىؿ العموـ يختص باأللفاظ أو يدخؿ في المعانيه يدخؿ أيضػًا فػي المعػاني ،ؽستةر يقوؿ: المفظ الذي يَ 
مػا  ،يشػمؿ األلفػاظ والمعػاني ،وليذا األحسف أف يقاؿ في العػاـ: مػا اسػتةرؽ ،وقد تخصص ،ـعم  العمة تُ  ،لو عموـ

 ،الرجاؿ عاـ [ٖٗ]النساء: َم  النمَساِء{}الرمَجاُل َقوَّاُموَن أَ إذا قاؿ:  ،يعني مما يصمح أف يدخؿ فيو استةرؽ الصالحَ 
وال يػػدخؿ فيػػو األطفػػاؿ؛ ألنػػو ال  ، يػػدخؿ فػػي ىػػذا المفػػظ النسػػاءالالرجػػاؿ  :فػػإذا قػػاؿ ،القوامػػة لمرجػػاؿ عمػػى النسػػاء

يكػوف شػموؿ واسػػتيعاب  طو إذا قمػت: الرجػػاؿ بيػذا المفػظ فقػػدفعػػة بمعنػى أنػ ،دفعػة مػا اسػػتةرؽ الصػالحَ  ،يصػمح لػو
وعػػػددت  ،بخػػػالؼ مػػػا إذا قمػػػت: زيػػػد وعمػػػرو وحسػػػف وحسػػػيف وصػػػالح وخالػػػد وعبػػػد اهلل ،ؿ جميعػػػاً واسػػػتةراؽ الرجػػػا
جػػاء  ،لكػػف إذا قمػػت: جػػاء الرجػػاؿ ،نعػػـ اسػػتوعبتيـ لكػػف بالتعػػداد والعطػػؼ زيػػد وعمػػرو إلػػى آخػػره ،المجموعػػة كميػػا

 .جاء القوـ ،الضيوؼ
 ،ىـ عشرة ،تقوؿ: جاء عشرة ،صر بالعددح ،دفعة بال حصر استةرؽ الصالحَ  ،وكذلؾ أيضًا لو أنؾ ذكرت العدد

 ،النسػاء ،الرجػاؿ ،تستةرؽ ما يصمح ليػا ةالعاـ لفظ ،لكف مثؿ ىذا حصرتيـ بالعدد ما يكوف ىذا مف قبيؿ العموـ
 ما لـ يستةرؽ.وىو والخاص يقابؿ العاـ  ،وما أشبو ىذا ،األحاديث ،اآليات
َمدد منددو البدداقي أمدد  أمومددو كددد، العددام أقسدداميقددول:  َيدداُتُكْم{}ُحرم والعددام المددراد بددو  ،[22]النسدداء: ْت َأَمددْيُكْم ُأمَّ

إذ ما من أام إال  ،والثالث: العام المخصوص وىو كثير ،[372:]آل أمران }الَِّذيَن َقاَل َلُيُم النَّاُس{ الخصوص كد
 وقد خص.

}َوالمَّدُو ِبَمدا  ،هسػتثنى منػو شػيءىؿ يُ  [ٕٗٛة:]البقر  }َوالمَُّو َأَم  ُكلم َنْيٍء َقِديٌر{ ،عمى عمومو العاـ منو ما ىو باؽٍ 
}َواَل َيْظِمدُم َرُبدَك  ،[ٙٚٔ]النسػاء: }َوالمَّدُو ِبُكدلم َندْيٍء َأِمديٌم{ ،هءسػتثنى مػف ىػذا شػيىػؿ يُ  [ٖٕٛ]البقػرة: َتْعَمُموَن َأِمديٌم{

ف عمػتكؿ أـ لؾ مف النسب أو  }ُحرمَمْت َأَمْيُكْم ُأمََّياُتُكْم{ ،[ٜٗ]الكيؼ: َأَحًدا{ سػتثنى مػف ىػذا ال يُ  ،مف الرضػاع وا 
 لـ يدخمو تخصيص. ،عمى عمومو فيذا عاـ باؽٍ  ،شيء

 ولكف المراد معنى ،صيةة صيةة عموـال ،عاـ مراد بو الخصوص ،العام المراد بو الخصوصالنوع الثاني يقوؿ: 
 ُم النَّاُس ِإنَّ النَّاَس َقدْد َجَمُعدوا َلُكدْم{}الَِّذيَن َقاَل َليُ ومثؿ لو بقولػو:  ،المراد الخصوص وليس المراد العموـ ،خاص

 -رضػي اهلل عنػو-إذا قمنػا: إف المقػوؿ لػو ىػو أبػو بكػر  ،)الػذيف( صػيةة عمػوـ {}الَِّذيَن َقاَل َلُيمُ  ،[ٖٚٔ]آؿ عمراف:
تمػػدح أف تريػػد  ،صػػيةة عمػػـو المػػراد بيػػا واحػػد {الَّددِذيَن َقدداَل َلُيددُم النَّدداُس } ،)الػػذيف( مػػا قػػاؿ: )الػػذي قػػاؿ لػػو النػػاس(

صػيةة  "النػاس" ،{الَِّذيَن َقاَل َلُيُم النَّاُس }فػػ ،وىو معروؼ اوأنت تريد واحدً  ،تقوؿ: الذيف قيؿ ليـ كذا وكذا اشخصً 
َلُيدُم النَّداُس ِإنَّ  }الَّدِذيَن َقدالَ نػو نعػيـ بػف مسػعود إأو  ،أعرابػي مػف خزاعػةإنػو  :سواًء قمنػا ،ولكف القائؿ واحد عموـ



]آؿ  َوِنْعددَم اْلَوِكيددُل{ }َقددْد َجَمُعددوا َلُكددْم َفاْخَنددْوُىْم َفددزَاَدُىْم ِإيَماًنددا َوَقدداُلوا َحْسددُبَنا المَّددوُ  ،يقصػػده أبػػا سػػفيافمػػف  {النَّدداَس 
يعنػػي  ،إلػػى واحػػد فعػػاد الضػػمير بػػالجمع {َذِلُكددمُ } بػػاإلفراد، مػػا قػػاؿ: )ذلػػؾ( {}ِإنََّمددا َذِلُكددمُ إلػػى أف قػػاؿ:  ،[ٖٚٔ:عمػراف

ُء َأْوِلَياَءُه{}ِإنَّمَ القائؿ:  }الَِّذيَن َقاَل  كػػىنا قاؿ: والعاـ المراد بو الخصوص ، [٘ٚٔ]آؿ عمراف: ا َذِلُكُم النَّْيَطاُن ُيَخوم
 .َلُيُم النَّاُس{

عػػاـ أخػػرج  ،مػػا معنػػى العػػاـ المخصػػوصه يعنػػي الػػذي دخمػػو تخصػػيص ،والثالػػث: العػػاـ المخصػػوص وىػػو كثيػػر
مػػا  ،اآلف عرفنػػا العػاـ البػاقي عمػػى عمومػو ،إذ مددا مدن أددام إال وقدد خددص: فيقػػوؿ ،بعػض األفػراد منػػو بػدليؿ آخػر

عمػى عمومػو  فبػاؽٍ  ،}َوالمَّدُو َأَمد  ُكدلم َندْيٍء َقدِديٌر{ومػا خػرج منػو شػيء مػف األفػراد  ،طمػؽ عمػى واحػدمػا أُ  ،يمتبس
ٍَ آَبداُؤُكْم ِمدنَ  ،}ُحرمَمْت َأَمْيُكْم ُأمََّياُتُكْم{ لكػف  ،عػاـ فيػذا ،[ٕٕ]النسػاء: النمَسداِء ِإالَّ َمدا َقدْد َسدَمَء{ }َواَل َتْنِكُحوا َما َنَك

 ما الفرؽ بينيماه  ،يبقى المخصوص والعاـ المراد بو الخصوص
ىؿ كػاف  ،إلى آخره }الَِّذيَن َقاَل َلُيُم النَّاُس{حينما قاؿ:  ،منيا: أف العاـ المراد بو الخصوص ،ىناؾ عدة فروقات

 أو مف البداية ال يراد بو العموـه  ،مـو ثـ حصره في بعض األفرادفي البداية يقصد معنى الع
وقمػت: طػالب العمػـ اليػـو  ،لو أف أحدًا مثاًل أردت أف أشير إليو اآلف ،مف البداية عندما تكمـ بو لـ يرد بو العموـ

 اأنػ ،ثالً ويجمػس يخطػط عمػى الكتػاب مػ ،ويشرد ذىنو في الدرس ،-طالب العمـ صيةة عموـ- ،يأتي الواحد منيـ
لكف افترض أني أقصد أحدًا وأنتـ ترونو يفعؿ ىػذا مػاذا تفعمػوف حينمػا أقػوؿ ىػذا ىػؿ تظنػوف  ،اآلف ال أقصد أحداً 

  .أني أعني جميع طالب العمـه
 وىو يعرؼ نفسو.  ،مباشرة تنظروف إلى ىذا الشخص

وال مػف جيػة  ،المفػظ حينمػا أطمقنػاهالعاـ المراد بو الخصوص ما أريد شمولو لجميع األفراد ال مف جية تنػاوؿ  فإذ
أما العاـ المخصوص  ،ىذا فرؽ ،ادنا بو واحدً مف البداية قصَ  ،لكنو استعمؿ في فرد منيا ،بؿ ىو ذو أفراد ،الحكـ
مقػة لكػف خػرج كؿ مط [ٕٕٛ]البقرة: }َواْلُمَطمََّقاُت َيَتَربَّْصَن ِبَأْنُفِسِينَّ َثَ َثَة ُقُروٍء{فظة ملاأطمقنا  ،مف البداية عاـفيو 

{بعض األفراد   .[ٗ]الطالؽ: }َوُأواَلُت اْاَْحَماِل َأَجُمُينَّ َأْن َيَضْعَن َحْمَمُينَّ
ىذا حينما ذكر  ،امخصوصً  اىذا يسمى عام   ،فأخرجنا بعض األفراد ،مف المطمقات مف ال تجمس ثالثة قروء فإذ

 في البداية ىؿ أريد بو عمـو المفظه 
منػػو بعػػض األفػػراد لكػػف مػػف جيػػة تنػػاوؿ الحكػػـ أخػػرج  ،لجميػػع األفػػراد مػػف جيػػة المفػػظنعػػـ أريػػد عمومػػو وشػػمولو 

ومػػف جيػػة  ،مػػف ناحيػػة المفػػظ أريػػد بػػو العمػػوـ {َيَتَربَّْصددَن ِبَأْنُفِسددِينَّ  }َواْلُمَطمََّقدداتُ يعنػػي حينمػػا قػػاؿ اهلل:  ،بمخصػػص
الػذي  ،ىػذا العػاـ المخصػوص ،ص آخػرمخص   لـ يرد بو الحامؿ فأخرجو بدليؿٍ  -تبارؾ وتعالى-تناوؿ الحكـ اهلل 

و عقميػػة ال تنفػػؾ عنػػو فػػي نفػػس وفػػرؽ آخػػر أف العػػاـ المػػراد بػػو الخصػػوص قرينتػػو حاليػػة أ ،يخصصػػو جػػاء دليػػؿ
أو  ،بينما العػاـ المخصػوص ليسػت قرينتػو حاليػة ،وأنا أتكمـ أنتـ مباشرة تعرفوف المراد بقرينة معينة ،المقاـ مباشرة

ىػذه  {}َوُأواَلُت اْاَْحَمدالِ خصصػيا  {}َواْلُمَطمََّقداتُ يػأتي بػدليؿ آخػر لفظػي يخصصػو  ،فػؾتنبؿ  ،عقمية ال تنفؾ عنو
  .ىذا الفرؽ بيف العاـ المخصوص والعاـ المراد بو الخصوص ،وىذه نزلت في وقت آخر ،نزلت في وقت



وىػذه العبػػارة  ،زيػػزوىػو كثيػػر؛ ألف المؤلػؼ قػػاؿ فػي اليػػامش: وىػو ع ،عمػى عمومػػو العمػوـ ثالثػػة أنػواع: بػػاؽٍ  فإذ
ف - مف كالمػو ىػو مػف كػالـ شػيخ اإلسػالـ اكثيرً عف السيوطي؛ ألف  -فيما يبدو- نقميا إلػى ذلػؾ كػاف ال يشػير وا 

 .وما ليس كذلؾ فيو في رالبو مف كتاب اإلتقاف لمسيوطي ،-في كثير مف األحياف
البػاقي عمػى أي -نػادر أو قميػؿ  أنػوعزيػز يقصػدوف  ،ومػا ىػو بعزيػز ،مػف كػالـ المتكممػيف اىػذ ،ىو أزيدزفقولو: 
}َوالمَُّو َأَم  ُكلم َندْيٍء  اً صػحيحليس وىذا الكالـ  ،(ٔٗ)"إذ ما مف عاـ إال وقد خص": بعد ذلؾ و قاؿ؛ ألن-عمومو
ذكػػػر أمثمػػػة كثيػػػرة عمػػػى عمومػػػات لػػػـ  "بػػػدائع الفوائػػػد"فػػػي  -رحمػػػو اهلل-وابػػػف القػػػيـ  ،هي خصصػػػوذأيػػػف الػػػ َقدددِديٌر{

 .قولوف ىذا الكالـورد عمى الذيف ي ،تخصص
 ،ويػأتي عنػدنا نػوع آخػر وىػو العػاـ المخصػوص ،ما ىو قميؿ كما يقوؿ المتكممػوف ،الباقي عمى عمومو كثير فإذ

 فصار العمـو ثالثة أنواع. ،ونوع ثالث وىو العاـ المراد بو الخصوص
  وىو خمسة:  :ص إما متصلوالمخصم 

 .أحدىا: االستثناء
 أو إجماع. ،أو حديث ،كآية أخِر :والمنفصل
ددد  ،المخصدددص: إمدددا متصدددل :قػػػاؿ ،التخصػػػيص: ىػػػو قصػػػر العػػػاـ عمػػػى بعػػػض األفػػػراد ،ص إمدددا متصدددلالمخصم
ال يسػتقؿ بنفسػو ىػذا  ،يعنػي مػا ال يسػتقؿ بنفسػو ،قػاؿ: إمػا متصػؿ ،ص: ىو الدليؿ المخرج لبعض األفرادالمخص  
عػػف الػػذيف  -تبػػارؾ وتعػػالى- قػػاؿ اهلل ،االسػػتثناء مخصػػص متصػػؿ :مثػػؿ ،بػػؿ ىػػو مػػرتبط بكػػالـ آخػػر ،المتصػػؿ

ِإالَّ الَّدِذيَن *  }َفاْجِمُدوُىْم َثَماِنيَن َجْمَدًة َواَل َتْقَبُموا َلُيدْم َندَياَدًة َأَبدًدا َوُأوَلِئدَك ُىدُم اْلَفاِسدُقونَ قػاؿ:  ،يرموف المحصنات
كػػؿ  [ٜٚ]آؿ عمػراف: نَّداِس{}َوِلمَّدِو َأَمد  ال :بػدؿ الػبعض مػػف الكػؿ ،فاالسػتثناء مخصػص متصػؿ [٘-ٗ]النػور: تَداُبوا{
 ،ىػػػذا يسػػػمى: بػػػدؿ بعػػػض مػػػف كػػػؿ [ٜٚ]آؿ عمػػػراف: }َمدددِن اْسدددَتَطاَع ِإَلْيدددِو َسدددِبيً {ثػػػـ قػػػاؿ:  ،}ِحدددُج اْلَبْيدددِت{النػػػاس 

 وىو خمسة:  ،ما ال يستقؿ بنفسو بؿ مرتبط بكالـ معو ،ىذا المخصص المتصؿ ،فالمستطيع ىـ بعض الناس
 .االستثناء: ىو أقواىا وأشيرىا ،وما ذكر ريره ،أحدىا: االستثناء

{وىناؾ أشياء أخػرى مثػؿ: الوصػؼ  ِتدي َدَخْمدُتْم ِبِيدنَّ ِتدي ِفدي ُحُجدوِرُكْم ِمدْن ِنَسداِئُكُم ال َّ  [ٖٕ]النسػاء: }َوَرَبداِئُبُكُم ال َّ
نما إذا كاف قد دخؿ بأميا ةليست كؿ ربيب األـ ثػـ فيجوز لو أف يطمؽ  فإف كاف لـ يدخؿ بأميا فقط عقد عمييا ،وا 
  .فيذا وصؼ ،يتزوج الربيبة
دداأو الشػػرط  الرقيػػؽ الػػذي يقػػوؿ لسػػيده: كػػاتبني  :المكاتبػػة [ٖٖ:]النػػور َمَمَكددْت َأْيَمدداُنُكْم{ }َوالَّددِذيَن َيْبَتُبددوَن اْلِكتَدداَا ِممَّ

دا َمَمَكدْت }َوالَّدِذيَن َيْبَتُبدو ،احتػى أفػي بيػذا المبمػغ وأكػوف حػر   انتفؽ عميو مقسػطً  امبمةً  ،اأعطيؾ أقساطً  َن اْلِكتَداَا ِممَّ
يعني: وفاًء مع القػدرة عمػى الكسػب عمػى  [ٖٖ]النور: }ِإْن َأِمْمُتْم ِفيِيْم َخْيرًا{ ال، ولكف: ،مطمقًاه اُنُكْم َفَكاِتُبوُىْم{َأْيمَ 

لمسػاجد لكػف إف عمػـ أنػو مػا يسػتطيع أف يػوفي أو سػيقؼ عمػى أبػواب ا {}ِإْن َأِمْمدُتمْ  ،األرجػح مػف أقػواؿ المفسػريف
}َقداِتُموا الَّدِذيَن اَل ُيْؤِمُندوَن ِبالمَّدِو َواَل وىكػذا أيضػًا الةايػة  ،يسأؿ فينا قد ال تكوف المصمحة في مكاتبتو؛ لئال يضيع

ا اْلِكتَاَا َحتَّ  ُيْعُطوا اْلِجْزَيَة ِباْلَيْوِم اآْلِخِر َواَل ُيَحرمُموَن َما َحرََّم المَُّو َوَرُسوُلُو َواَل َيِديُنوَن ِديَن اْلَححم ِمَن الَِّذيَن ُأوُتو 

                                                 

 (.ٕ٘/ ٖانظر: اإلتقاف في عمـو القرآف ) - ٔٗ



}َوِلمَِّو َأَم  النَّاِس ِحُج اْلَبْيِت َمدِن بدؿ البعض مف الكؿ ذكرت لكـ مثالو آنفًا  ،[ٜٕ:]التوبة َأْن َيٍد َوُىْم َصاِغُروَن{
 .[ٜٚ:]آؿ عمراف اْسَتَطاَع ِإَلْيِو َسِبيً {

مػػػا ىػػػو مػػػرتبط بػػػنفس المفػػػظ  ،ؿ: ىػػػو مػػػا يسػػػتقؿ بنفسػػػوالمنفصػػػؿ عكػػػس المتصػػػ ،والمنفصدددل كآيدددة أخدددِرقػػػاؿ: 
{مع قولو:  [ٕٕٛ]البقرة: }َواْلُمَطمََّقاُت َيَتَربَّْصَن{  .[ٗ]الطالؽ  }َوُأواَلُت اْاَْحَماِل َأَجُمُينَّ َأْن َيَضْعَن َحْمَمُينَّ

األحاديػث التػي وردت فػي النيػي عػف ص بفمخص   [ٕ٘ٚ]البقػرة: }َوَأَحلَّ المَُّو اْلَبْيَع{ ،البيع :ص مثؿمخص   أو حديث
 بعض أنواع البيوع.

مسػػػتند اإلجمػػاع؛ ألف اإلجمػػػاع لػػػو مسػػػتند مػػػف الكتػػػاب ىػػػو اإلجمػػػاع ىػػؿ يخصػػػص أو المخصػػػص  ،أو اِلجمددداع
فػي المواريػث  :مثػؿ ،مخصػص باإلجمػاع ،لكػف اإلجمػاع يقويػو ويوضػحو ،مسػتند اإلجمػاع ،ىو المسػتند ،والسنةه

 ،وىػػذا لمعمػػػوـ ،أوالد: نكػػػرة مضػػافة إلػػػى معرفػػة كػػػاؼ الخطػػاب ضػػػمير [ٔٔ]النسػػاء: ْواَلِدُكدددْم{}ُيوِصدديُكُم المَّدددُو ِفدددي أَ 
إذا كػاف الولػد ممموكػًا  ،المممػوؾ ،ال يػرث ،ص باإلجمػاع الرقيػؽصػخ ،يشػمؿ كػؿ ولػد }ُيوِصيُكُم المَُّو ِفي َأْواَلِدُكدْم{

  فإنو ال يرث مف أبيو.
ة أنيػػػا إذا قارفػػػت الفاحشػػػة قػػػاؿ: نسػػػبة ل َمػػػالحكػػػـ ب -عػػػز وجػػػؿ- فػػػاهللا إذا زنػػػ ،التخصػػػيص بالقيػػػاس ،وبالقيػػػاس

الرقيؽ الػذكر إذا زنػا فػ ،ذكر المممػوؾيػ ولػـ ،نصػؼ [ٕ٘]النسػاء: }َفَعَمْيِينَّ ِنْصُء َما َأَم  اْلُمْحَصدَناِت ِمدَن اْلَعدَذاِا{
فصػػار  ،رتبػػة والشػػرؼفػػذىاب الحريػػة نقػػص فػػي الم ،ال يوجػػد فػػارؽ مػػؤثر ،يقػػاس عمػػى األمػػة لعػػدـ الفػػارؽ فػػي ىػػذا

 مثؿ األمة بالقياس.
))أمدرت أن أقاتدل  ّص َخد ،[ٜٕ]التوبػة: {}َحتَّ  ُيْعُطوا اْلِجْزَيةَ  دكصا لعموم السنة ما كان مخصم  :نومن خاص القرآ

 .(42)((: ال إلو إال اهللالناس حت  يقولوا
ىػػؿ يتوقػػؼ  لكػػف ، إلػػو إال اهلل(())أمػػرت أف أقاتػػؿ النػػاس حتػػى يقولػػوا: ال صددًا لعمددوم السددنةيقددول: مددا كددان مخصم 

  .القتاؿ بةير ىذاه
 ،[ٜٕ]التوبػة: }َحتَّد  ُيْعُطدوا اْلِجْزَيدَة َأدْن َيدٍد َوُىدْم َصداِغُروَن{أىؿ الكتاب ومف في حكميـ مع  دلت اآلية أنو يمكف

َمددْت َأَمددْيُكُم اْلَمْيتَددُة{قولػػو:  ،وذكػػر فػػي الحاشػػية مثػػااًل آخػػر صػػمى اهلل عميػػو -قػػوؿ النبػػي أو  ،عػػاـ [ٖ]المائػػدة: }ُحرم
كػؿ مػا  ،قطػعكؿ ما  ،عموـم( )ما( ىذه لقطع)ما  ،عاـ ،(ٖٗ)((ةميت يمف البييمة وىي حية في قطع))ما : -وسمـ

زت وىػي فصؿ مف البييمة وىي حيػة فيػو ميػت يسػتثنى مػف ىػذا يخػرج منػو: األصػواؼ واألوبػار واألشػعار إذا ُجػ
 فتقوؿ: القرآف خصص السنة. ،[ٓٛ]النحؿ: َوَأْنَعارَِىا{ }َوِمْن َأْصَواِفَيا َوَأْوَبارَِىاحية 

 الناسخ والمنسوخ:
 .[22]الحج: }َفَيْنَسُخ المَُّو َما ُيْمِقي النَّْيَطاُن{ومنو  ،يرد النسخ بمعن  اِلزالة

                                                 

(، ومسمـ، كتاب اإليماف، باب األمر بقتاؿ الناس ٕٜٖأخرجو البخاري، كتاب الصالة، باب فضؿ استقباؿ القبمة، برقـ ) - ٕٗ
 (.ٕٔحتى يقولوا: ال إلو إال اهلل محمد رسوؿ اهلل، برقـ )

عمة، باب ما قطع مف (، والترمذي، أبواب األطٕٛ٘ٛأخرجو أبو داود، كتاب الصيد، باب في صيد قطع منو قطعة، برقـ ) - ٖٗ
(، وأحمد في المسند، ٕٖٙٔ(، وابف ماجو، أبواب الصيد، باب ما قطع مف البييمة وىي حية، برقـ )ٓٛٗٔالحي فيو ميت، برقـ )

 (.ٕ٘ٙ٘(، وقاؿ محققوه: "حديث حسف"، وصححو األلباني في صحيح الجامع، برقـ )ٖٜٕٓٔبرقـ )



ة فيػو الكتػب المؤلفػ ،ا ومػف أكثرىػا نفعػًا لطالػب العمػـياألبػواب ومػف أنفعيػا وأحسػن ىػذا مػف أجػؿّ  ،الناسخ والمنسوخ
 ،وىػو يصػمح لممتخصصػيف مػف طػالب العمػـ ،لمنحػاس "الناسػخ والمنسػوخ" :مف أنفع ىذه الكتػب كتػاب ،اكثيرة جد  

 ،لمكي بف أبي طالػب مطبػوع فػي مجمػد "اإليضاح في ناسخ القرآف ومنسوخو" :وكتاب ،مجمدات ةمطبوع في ثالث
نواسػخ " :وكػذلؾ أيضػًا كتػاب، ب فػي رايػة النفػعوىػذه كتػ ،ألبي عبيد القاسػـ بػف سػالـ "الناسخ والمنسوخ" :وكتاب
  .الكتب كثيرة لكف ىذا مف أنفع المصادر األصميةو  ،البف الجوزي "القرآف

 ،"مناىػػؿ العرفػػاف" :مػػف أراد أف يقػػرأ فػػي موضػػوع الناسػػخ والمنسػػوخ بمةػػة عصػػرية قويػػة يمكػػف أف يقػػرأ فػػي كتػػابو 
 كتابتو في موضوع الناسخ والمنسوخ جيدة.

 ديل.وبمعن  التب
 ،األثػر وتقػوؿ: نسػخت الػريحُ  ،[ٕ٘]الحػ : }َفَيْنَسُخ المَُّو َما ُيْمِقي النَّْيَطاُن{ ومنو ،يقول: يرد النسخ بمعن  اِلزالة

َذا َبدَّْلَنا آَيًة َمَكداَن آَيدٍة{ ،وبمعن  التبديل ،بمعنى أزالتو مثػؿ  ،وبمعند  التحويدلوبعضػيـ يقػوؿ:  ،[ٔٓٔ:]النحػؿ }َواِ 
إذا أردنػا أف نجمػؿ فػي معنػى فػ ،[ٜٕ]الجاثيػة: }ِإنَّا ُكنَّا َنْسَتْنِسُخ َمدا ُكْندُتْم َتْعَممُدوَن{ وبمعن  النقل ،تناسخ المواريػث

 :النسخ في أصؿ معناه المةوي يمكف أف نجعؿ ذلؾ عمى معنييف
نسػخت  ،[ٕ٘]الحػ : نَّدْيَطاُن{}َفَيْنَسُخ المَّدُو َمدا ُيْمِقدي ال ،المحو ،اإلزالة ،المعنى األوؿ: النسخ بمعنى اإلزالة والرفع

  .األثر الريحُ 
 ،عقيدة فاسدة عقيػدة تناسػخ األرواح ،[ٜٕ]الجاثية: }ِإنَّا ُكنَّا َنْسَتْنِسُخ َما ُكْنُتْم َتْعَمُموَن{ :مثؿ ،والثاني: بمعنى النقؿ

نػوع  ،مػى نػوعيفلكػف ىػذا النقػؿ ع ،ىػذا بمعنػى النقػؿ ،يعتقدوف أف الروح تنتقػؿ إلػى إنسػاف آخػر بعػدما يمػوت ىػذا
أو تناسػخ  ،{}ِإنَّدا ُكنَّدا َنْسَتْنِسدخُ لكػف  ،األصػؿ بػاؽٍ  ،تقػوؿ: نسػخت الكتػاب ،مثؿ: نسػخ الكتػاب ،يبقى معو األصؿ

 .ىذا بالنسبة ألصؿ معناه المةوي ، يبقى أصؿ وفرع منسوخ منوال ،اكمي   األرواح مثاًل يكوف انتقاال
حكػػػـ الشػػػرعي بخطػػػاب متػػػراٍخ؛ ألف الرفػػػع ال يكػػػوف إال لحكػػػـ يمكف أف نقػػػوؿ: ىػػػو رفػػػع الفػػػوأمػػػا فػػػي االصػػػطالح 

 تبمعنى: اآلف حينما فرضػت الصػموات الخمػس أو فرضػ ،نسخ :أما رفع البراءة األصمية فيذا ال يقاؿ لو ،شرعي
رع حكػـ جديػد بمعنػى كممػا ُشػ ،الحاؿ مػف بػراءة الذمػة قبػؿ نسػخياعميو لما كاف  االصالة ابتداًء ىؿ كاف ىذا نسخً 

 لبراءة الذمة التي قبؿ ذلؾه ايعتبر نسخً  تماماً 
 الفرائض الجديدة ىؿ تكوف ناسخة لبراءة الذمة التي قبميا أو يقاؿ: ىذا حكـ جديده  ،ال

لكػػف الػػذي ينسػػخ ىػػو المػػأمور أو المنيػػي أو المبػػاح إباحػػة شػػرعية؛ ألف اإلباحػػة نوعػػاف: إباحػػة  ،يقػػاؿ: حكػػـ جديػػد
باحػػة شػػرعية بمعنػػى أف الشػػارع قػػاؿ ليػػـ: ىػػذا الشػػيء مبػػاح أو  ،الشػػرعمػػا كػػاف النػػاس عميػػو قبػػؿ ورود  ،أصػػمية وا 

ىػذه تسػمى إباحػة  ،(ٗٗ)))ال((وسػئؿ أحػراـ ىػوه قػاؿ:  ،-صػمى اهلل عميػو وسػمـ-أكؿ الضب بيف يػدي النبػي  ،أقره
 :لكػػف اإلباحػػة األصػػمية ،مػػع أنػػو مبػػاح ،يعتبػػر مػػف قبيػػؿ النسػػخ ،يعتبػػره مػػاذاـر الضػػب بعػػد ذلػػؾ فمػػو ُحػػ ،شػػرعية

جػػػاء اإلسػػالـ وكػػػانوا يعػػػامموف  ،لػػػـ يتعػػرض الشػػػرع ليػػذا أصػػػالً  ،الحػػاؿ التػػػي كػػاف عمييػػػا النػػػاس قبػػؿ ورود الشػػػرع

                                                 

ال يأكؿ حتى يسمى لو، فيعمـ ما ىو، برقـ  -صمى اهلل عميو وسمـ-ف النبي أخرجو البخاري، كتاب األطعمة، باب ما كا - ٗٗ
 (.ٜٙٗٔ(، ومسمـ، كتاب الصيد والذبائح وما يؤكؿ مف الحيواف، باب إباحة الضب، برقـ )ٜٖٔ٘)



رفػػع اإلباحػػة  ،رفػػع البػػراءة األصػػمية لػػيس بنسػػخ ،ىػػؿ ىػػذا يقػػاؿ: نسػػخه لػػيس بنسػػخ ،ثػػـ حرمػػت ةبالمعاممػػة الفالنيػػ
   رفع النيي نسخ. ،رفع األمر نسخ ،الشرعية نسخ

-كما في حديث عائشة في الصحيحيف  ،ما نسخ ت وتو وحكمو كعنر رضعاتيعني:  ،أنواع وىو ث ثةيقوؿ: 
 ،التحريـ بالرضػاعة عشػر ،قالت: كاف فيما أنزؿ "عشر رضعات معمومات" يعني يحرمف -رضي اهلل تعالى عنيا

كمػًا فػي القػرآف فالعشػر كػاف لفظػًا وح ،"ثـ نسخ لفظ الخمس وبقػي الحكػـ" ،كؿ ىذا في القرآف (٘ٗ)"فنسخف بخمس"
 فيذا مثاؿ عمى األوؿ. ،فنسخ لفظيا وحكميا

ية الػرجـ "والشػيخ آ ،وكذلك قال: مثل آية الرجم ،نسخت التالوة وبقي الحكـ ،مثؿ: الخمس أو ت وتو دون حكمو
 ،صػفالػرجـ لممح ،الحكػـ ثابػت اىػذ ،(ٙٗ)لبتة نكااًل مف اهلل"أوالشيخة" يعني المحصف المتزوج "إذا زنيا فارجموىما 

   ىذا النوع الثاني. ،لكف الذي نسخ ىو المفظ
 ،قميػؿ ،وىو قميل ،وصنفت فيو الكتاقاؿ:  ،ىو الذي يتكمـ عميو العمماء كثيراً النوع وىذا  ،أو حكمو دون ت وتو

ر ىػػذه األمثمػػة ىػػو أف لكػػف الػػذي كثّػػ ،المجمػػدات مميئػػة باألمثمػػة ،العممػػاء بعضػػيـ يػػذكر عشػػرات أو مئػػات األمثمػػة
أو  ،مػف بيػاف لمجمػؿ نوا يقولوف ذلػؾ لكػؿ مػا يعػرض لمػنصنو منسوخ، فالسمؼ كاإ :فيو يورد كؿ ما قيؿبعضيـ 

تخصيص لعاـ، أو تقييد لمطمؽ، أو رفع لمحكـ الذي ىو النسػخ باالصػطالح عنػد المتػأخريف، الػذي ندرسػو اآلف، 
، فصػار بعضػيـ يجمػع كػؿ مػا يا التػي بعػدىا، يقصػد خصصػتيا التػي بعػدىا، يقػوؿ: نسػختْ اكؿ ىذا يسػمونو نسػخً 

 اجيػدً  ا؛ ألف السمؼ كانوا يتوسػعوف فػي إطػالؽ النسػخ، ونقػؿ ىنػا كالًمػالنسخ، فاجتمع لو أمثمة كثيرة جد  قيؿ فيو ا
فػػي اإلتقػػاف  -رحمػػو اهلل-ظػػروف فيػػو فػػي اليػػامش، ولػػذلؾ السػػيوطي ىػػذا المعنػػى تنفػػي  -رحمػػو اهلل-البػػف القػػيـ 

وىي أقوى ما قيؿ فيو بالنسخ، وىي التػي عمػؽ عمييػا الشػيخ محمػد األمػيف  اقتصر عمى إحدى وعشريف آية فقط،
، "مناىػػؿ العرفػػاف"ممحقػػة فيػػو، وأورد الزرقػػاني ذلػػؾ فػػي كتابػػو  "أضػػواء البيػػاف"فػػي آخػػر  -رحمػػو اهلل-الشػػنقيطي 

إنيػػا  :يػؿأنػو ال يثبػت مػف دعػاوى النسػخ فػػي ىػذه اآليػات التػي ق -واهلل أعمػػـ-ناقشػيا مناقشػة جيػدة، والػذي أظػف و 
 .العدد الذي يجاوز أصابع اليديف منسوخة

: جػاء زيػد، ىػؿ ىػذا ممكػف مثػؿ بمعنػى أف الخبػر المحػضيقول: وال يقع إال في اامر والنيي ولو بمفظ الخبدر، 
ىػػؿ ىػػذا  ،[ٗ٘]األعػػراؼ: }َخَمددَح السَّددَمَواِت َواْاَْرَض ِفددي ِسددتَِّة َأيَّدداٍم{مػػثاًل: نسػػخ، إذا دخمػػو النسػػخ فيػػذا تكػػذيب، يُ أف 

نسػػػخ ىػػو األمػػػر أو ال يمكػػػف أف ينسػػخ؛ ألف ذلػػػؾ يكػػوف تكػػػذيبًا لػػو، إنمػػػا الػػذي يُ  -ىػػػذا مثػػاؿ- ،هنسػػخيُ أف يمكػػف 
 .النيي، افعموا كذا ثـ ينسخ بعد ذلؾ، ال تفعموا كذا ثـ ينسخ بعد ذلؾ

                                                 

 (.ٕ٘ٗٔأخرجو مسمـ، كتاب الرضاع، باب التحريـ بخمس رضعات، برقـ ) - ٘ٗ

(، والحاكـ في المستدرؾ، برقـ ٜٕٙ٘ٔ(، وأحمد في المسند، برقـ )ٚٓٔٚقـ )أخرجو النسائي في السنف الكبرى، بر  - ٙٗ
 .(ٖٜٕٔ(، وقاؿ: "ىذا حديث صحيح اإلسناد ولـ يخرجاه"، وذكره األلباني في السمسمة الصحيحة، برقـ )ٔٚٓٛ)

اف مما أنزؿ عميو آية الرجـ، بالحؽ، وأنزؿ عميو الكتاب، فك -صمى اهلل عميو وسمـ-ا وأخرجو مسمـ بمفظ: "إف اهلل قد بعث محمدً 
، ورجمنا بعده، فأخشى إف طاؿ بالناس زماف أف يقوؿ قائؿ: ما -صمى اهلل عميو وسمـ-قرأناىا ووعيناىا وعقمناىا، فرجـ رسوؿ اهلل 

ف الرجـ في كتاب اهلل حؽ عمى مف زنى إذا أحصف مف الرجاؿ والنساء،  نجد الرجـ في كتاب اهلل فيضموا بترؾ فريضة أنزليا اهلل، وا 
 (.ٜٔٙٔؿ، أو االعتراؼ"، كتاب الحدود، باب رجـ الثيب في الزنى، برقـ )إذا قامت البينة، أو كاف الحبَ 



يمكػف أف يدخمػو  نسػخ،، فيػذا يمكػف أف يُ -بمعنى األمر والنيي-وقد تكوف الصيةة خبرية ولكنيا بمعنى اإلنشاء  
الصػػيةة  [ٖٖٕ:]البقػػرة }َواْلَواِلددَداُت ُيْرِضددْعَن َأْواَلَدُىددنَّ َحددْوَلْيِن َكدداِمَمْيِن{النسػػخ، وىػػذا المػػراد بقولػػو: ولػػو بمفػػظ الخبػػر، 

نسػخ، إنمػا ىػو مثػاؿ يوضػح الصػيةة ىػذه لػـ تُ  ليػف باإلرضػاع، لكػف إلنشػاء، يعنػي ىػو أمػرٌ ل المعنىخبرية ولكف 
 وآلو وصحبو. ،، واهلل تعالى أعمـ، وصمى اهلل عمى نبينا محمداإلنشاء ناىاالخبرية التي مع



 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 مقدمة في وصول التفسير البن قاسم
 ويشبه هذا المحكم: يميز الحقيقة المقصودة والمتشابه: يشبه هذا :( قول الماتن: المحكم والمتشابه3)

 الشيخ/ خالد بف عثماف السبت
 

وأمدد  هلدده وصددحبه  ،لبيلددا محمددد ،والصدد ة والسدد م أمدد  وشددرء االبيددان والمرسددمين ،الحمددد هلل را اللددالمين
 برحمتك يا ورحم الراحمين. ،والمستملين ،ولمحاضرين ،ولشيخلا ،المهم اغفر للا ،وجملين

 :-رحمه اهلل تلال -قال المىلء 
 :المحكم والمتشابه

 والمتشابه يشبه هذا ويشبه هذا. ،المحكم: يبين الحقيقة المقصودة
 أما بعد: ،والصالة والسالـ عمى رسوؿ اهلل ،الحمد هلل

ليس  ،ىو مف األبواب الميمة األساسية التي ال يستغني عنيا طالب العمـ ،فيذا الباب ىو مف صمب عمـو القرآف
 والصيفي والشتائي. ،والفراشي والنومي ،ىذا كموضوع الميمي والنيار

ْْ هَياتُدُه }ِكتَداٌا وُ  ،يػراد بػو تػارة ااحكػاـ العػاـ الػذي يوصػؼ بػو القػرآف -وكػذا المتشػابو-والمحكـ في القرآف   ْحِكَمد
 ،وال يتطرؽ إليو خمؿ في ألفاظو وال يعتوره خطؿ في معانيو وأحكامػ ،فكؿ القرآف محكـ بمعنى أنو متقف ،[1]ىود:

وىػػو أيضػػًا متشػػابو بمعنػػى التشػابو العػػاـ أي: أنػػو يشػػبو بعضػػو بعضػػًا فػػي فصػػاحتو  ،فوصػػفو اهلل بيػػذا ،كمػو محكػػـ
تقانو  فيذا معنى التشابو العاـ وااحكاـ العاـ. ،فوصفو بالتشابو [23]الزمر: ًها َمثَاِلَي }ِكتَاًبا ُمَتَشابِ  ،وبالغتو وا 

ٌْ ويأتي بمعنًى خاص وىو الوارد في سورة آؿ عمراف:  ٌْ ُهدُن ُومل اْلِكتَداِا َوُوَخدُر ُمَتَشداِبَها ٌْ ُمْحَكَمدا ]آؿ  }ِمْلُه هَيدا
ىنػػاؾ  ،ـ والتشػػابو الػػذي سػػبؽ فػػي اييػػات التػػي ذكرتيػػا آنفػػاً فااحكػػاـ ىنػػا والتشػػابو لػػيس بمعنػػى ااحكػػا ،[7عمػػراف:
ىػذا منػو  ،آخػر فػذاؾ يػراد بػو معنػى وىػذا يػراد بػو معنػى ،ال منافػاة ،و بأنو متشػابوف  وص   ،القرآف بأنو محكـ ؼ  وص  
  فيذا ىو التشابو الخاص وااحكاـ الخاص. ،ومنو

بأنػو مػا اسػتقؿ ": -رحمػو اهلل-ذكػره اامػاـ أحمػد  ومعنى ااحكاـ الخاص أحسف ما وقفت عميو في تفسيره ىػو مػا
ػػىػػذا كػػالـ اامػػاـ أحمػػدت ألف المتشػػابو يحتػػاج أف ي   ،(1)"ج إلػػى غيػػرهتبنفسػػو فػػي بيػػاف معنػػاه ولػػـ يحػػ ع إلػػى غيػػره رج 

 .يذا ال يمتبسف ،[255]البقرة: الُمُه اَل ِيَلَه ِياُل ُهَو }أما المحكـ  ،المراد منو ليفيـ
ىذا كمو مف  [16]الرعد: }الُمُه َخاِلُق ُكلِّ َشْيٍن  ،[4:]إبراىيـ اْلَلِزيُز اْلَحِكيُم }َوُهَو : -بارؾ وتعالىت-وىكذا في قولو 

َياُم  ،المحكـ  .[183]البقرة: }ُكِتَا َأَمْيُكُم الصِّ
نمػػا احتػػاج إلػػى غيػػره لػػيفيـ ،وأمػػا المتشػػابو فيقابمػػو وىػػو مػػا لػػـ يتضػػ  المػػراد بػػو  ،المػػراد منػػو مػػا لػػـ يسػػتقؿ بنفسػػو وا 
-الشػػافعي  ،إال أف عبػػارة اامػػاـ أحمػػد أقػػرب وأدؽ ،-رحمػػو اهلل-وعبػػارة اامػػاـ أحمػػد تقػػرب منيػػا عبػػارة الشػػافعي 

 .(2)"وأما المتشابو فيو ما احتمؿ مف التأويؿ وجوىاً  ،ما ال يحتمؿ إال وجيًا واحداً "يقوؿ في المحكـ:  -رحمو اهلل
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 ،ذا يصػدؽ عمػى نػوع مػف التشػابوت ألف التشػابو تػارة يكػوف بسػبب االحتمػػاؿأف ىػ -واهلل تعػالى أعمػـ-والػذي أظنػو 
ما احتمؿ مف  :فيذا الذي يصدؽ عميو كالـ الشافعي ،ولـ يظير المراد فيذا تشابو ،أكثر مف معنى محتماليكوف 

أجمؿ قضية حينما اهلل  ،أحيانًا يكوف بسبب ااجماؿ ،لكف أحيانًا التشابو ال يكوف بسبب االحتماؿ ،التأويؿ وجوىاً 
}َوَأَمدد  الُددِذيَن َهدداُدوا مػػثاًل:  -تبػػارؾ وتعػػالى-فحينمػػا يقػػوؿ اهلل  ،فبػػي  المجمػػؿ يقابمػػو الم   ،ذكرىػػا فتحتػػاج إلػػى بيػػاف

وا }َوَأَم  اُلِذيَن َهادُ أيف بيانو؟  ،ىذا مجمؿ فيحتاج إلى بياف ،مثالً  [118:]النحؿ َحُرْمَلا َما َقَصْصَلا َأَمْيَك ِمْن َقْبُل 
ْْ ُظُهوُرُهَمدا  َوِو اْلَحَواَيدا َوْو َمدا اْخدَتَمَط َحُرْمَلا ُكُل ِذي ُظُفٍر َوِمَن اْلَبَقِر َواْلَغَلِم َحُرْمَلا َأَمدْيِهْم ُشدُحوَمُهَما ِياُل َمدا َحَمَمد

وا َحُرْمَلدا َمدا َقَصْصدَلا َأَمْيدَك }َوَأَمد  الُدِذيَن َهدادُ لكػف لػو بقينػا معيػا فقػط  ،بينتيا ايية األخرى [146]األنعاـ: ِبَلْظٍم 
 .؟يبقى السؤاؿ: ما الذي قصو [118]النحؿ: ِمْن َقْبُل 

  .فيذا السؤاؿ بسب وجود التشابو
فأحيانػػًا  ،التركيػػب فيػو اشػتباه ،وتػارة يكػػوف بسػبب التركيػب ،وأحيانػا يكػوف التشػابو بسػػبب آخػر وىػو غمػػوض المفػظ

لكػػف قػػد يمتػػبس عمػػى بعضػػيـ أو عمػػى كثيػػر  ،لػػيس كػػؿ القػػرا  ،ة لمقػػارئالمفظػػة تبقػػى غيػػر مفيومػػة المعنػػى بالنسػػب
إذا كنت ال  ؟َوَقَا }ما معنى  [3]الفمؽ: }َوِمْن َشرِّ َغاِسٍق ِيَذا َوَقَا  ،األلفاظ الغريبة ،فتبقى مبيمة غامضة ،منيـ

   .يعتبر مف المتشابو تفيـ ىذا فيو بالنسبة إليؾ
ا َتْتُمو الُشَياِطيُن َأَم  ُمْمِك ُسدَمْيَماَن َوَمدا َكَفدَر ُسدَمْيَماُن َوَلِكدُن الُشدَياِطيَن َكَفدُروا ُيَلمُِّمدوَن }َواُتَبُلوا مَ أحيانًا التركيب 

 َْ َْ َوَمداُرو ؟ }َوَمدا ُوْلدِزَل ىػؿ )مػا( ىػذه نافيػة  ،[102]البقػرة: الُلاَس السِّدْحَر َوَمدا ُوْلدِزَل َأَمد  اْلَمَمَكدْيِن ِبَباِبدَل َهداُرو
أو أنيػا موصػولة يعممػوف النػاس السػحر والػذي أنػزؿ  ،عني: السحر ما أنزؿ عمى الممكيف ببابؿ ىػاروت ومػاروتي

ىػؿ ىػـ مالئكػة أو أنيػا لغػة فػي  (الممكػيف)؟ )ما( ىػذه مػا نوعيػا ؟،ما المراد ،عمى الممكيف ببابؿ ىاروت وماروت
 ا يحتمؿ.ىذ ،كما يقوؿ بعض المفسريف ،مِمؾ لغة فييا يقاؿ: مم ؾ ؟المموؾ

َْ َوَمدا ُيَلمَِّمداِن وىؿ في ايية تقديـ وتأخير  َْ َوَمداُرو }ُيَلمُِّموَن الُلاَس السِّْحَر َوَما ُوْلِزَل َأَم  اْلَمَمَكْيِن ِبَباِبدَل َهداُرو
 قُددوَن ِبددِه َبددْيَن اْلَمددْرِن َوَزْوِجددِه َوَمددا ُهددْم ِمددْن َوَحددٍد َحتُدد  َيقُددواَل ِيُلَمددا َلْحددُن ِفْتَلددٌة َفددَ  َتْكفُددْر َفَيَتَلُمُمددوَن ِمْلُهَمددا َمددا ُيَفرِّ 

 ، }َواُتَبُلدددوا َمدددا َتْتمُدددو الُشدددَياِطينُ  ؟ىػػػؿ اييػػػة عمػػػى ىػػػذا النسػػػؽ وىػػػذا الترتيػػػب أو فييػػػا تقػػػديـ وتػػػأخير ؟[102:]البقػػػرة
{ َْ َْ َوَماُرو   ُمْمدِك ُسدَمْيَماَن َوَمدا َكَفدَر }َأَمد ،فػي أيػاـ ممكػو ،عمػى عيػد سػميماف :أي  َأَم  ُمْمِك ُسَمْيَمانَ } ،َهاُرو

فيػذا  ،هإلى آخػر  [102]البقرة: ُسَمْيَماُن َوَلِكُن الُشَياِطيَن َكَفُروا ُيَلمُِّموَن الُلاَس السِّْحَر َوَما ُوْلِزَل َأَم  اْلَمَمَكْيِن ِبَباِبَل 
ىػؿ  [55]آؿ عمػراف: اِفُلَك ِيَلُي َوُمَطهُِّرَك ِمدَن الُدِذيَن َكَفدُروا }ِيْذ َقاَل الُمُه َيا ِأيَس  ِيلِّي ُمَتَوفِّيَك َورَ  ،يبقى فيو اشػتباه

أو بمعنى نوفيؾ أجػرؾ وجػزا ؾ فػال يػنقص  ،؟-مستوفيؾ-الوفاة ىنا الموت أو النوـ أو االستيفا  بالروح والجسد 
لػذيف اتبعػوؾ فػوؽ أو فيو تقديـ وتأخير )يا عيسى إني رافعؾ إليؾ ومطيرؾ مف الذيف كفػروا وجاعػؿ ا ؟منو شي 

فيػذه أحيانػًا تكػوف  ،الػذيف كفػروا إلػى يػـو القيامػة ومتوفيػؾ( يعنػي فػي نيايػة المطػاؼ بعػدما تنػزؿ فػي آخػر الزمػاف
تكػوف المفظػة  أحياًنػا ،وأحيانػًا ال ،-رحمػو اهلل-الشػافعي فيذا يصػدؽ عميػو مػا ذكػره  ،بسبب االحتماالت كما تروف

  أحيانًا يكوف التركيب. ،مبيمة



  َتْلِكُحددوُهُن ا ُيْتَمدد  َأَمددْيُكْم ِفددي اْلِكتَدداِا ِفددي َيتَدداَم  اللَِّسدداِن الُ ِتددي اَل ُتْىتُددوَلُهُن َمددا ُكِتددَا َلُهددُن َوَتْرَغُبددوَن َونْ }َوَمدد
 أو المػراد ،؟يعني: ترغبوف عف نكػاحيف لقمػة جمػاليف ومػاليف }َوَتْرَغُبوَن َوْن َتْلِكُحوُهُن ىؿ المعنى  ،[127]النسػا :

 والمعنى عكس المعنى. ،وترغبوف في نكاحيف لجماليف أو لماليف؟ يحتمؿ }َوَتْرَغُبوَن َوْن َتْلِكُحوُهُن 
وأحيانًا يكوف بسبب غرابػة المفظػة  ،وأحيانًا بسبب ااجماؿ ،فالتشابو يكوف بسبب االحتماؿ ،وىكذا في أمثمة كثيرة

 ،ىػذا ىػو المحكػـ "،ما استقؿ بنفسو ولـ يحػتج إلػى بيػاف": -رحمو اهلل-وليذا ما ذكره ااماـ أحمد  ،إلى غير ذلؾ
  حتاج فيو إلى غيره ليتبيف معناه.والمتشابو ي  

يميػػز الحقيقػػة المقصػػودة  ،والمتشددابه يشددبه هددذا ويشددبه هددذا ،المحكددم يميددز الحقيقددة المقصددودةفيػػو يقػػوؿ ىنػػا: 
 دد أو التوقؼ أو االحتماؿ.وأما المتشابو فيبقى فيو شي  مف التر  ،بمعنى أنو يتض  بو المراد

 فتلوا به اللاس يذا وضلوه أم  غير مواضله.يوالذين في قموبهم زيغ يتبلون ما تشابه مله ابتغان الفتلة ل
أي: لصػػد  ،[7عمػػراف:]آؿ   }َفَأُمددا الُددِذيَن ِفددي ُقمُددوِبِهْم َزْيددٌغ َفَيُتِبُلددوَن َمددا َتَشدداَبَه ِمْلددُه اْبِتَغدداَن اْلِفْتَلددِة َواْبِتَغدداَن تَْأِويِمددهِ 

صػمى اهلل عميػو -وىػو النبػي  ،وبمػف جػا  بػالقرآف ،زؿ القػرآفن ػوبم   ،وتشػكيكيـ بػالقرآف ،وصرفيـ عف دينيـ ،الناس
فيػذا ال  ،عمى سػبيؿ التشػكيؾ والتمبػيس ،؟نيا التعارض قاؿ: ما المراد بيذاـ موى  جد بعض اييات ت  فإذا و   ،-وسمـ

فييػا ميػؿ عػف الحػؽ  ،والزيػ:: ىػو االنحػراؼ عػف الحػؽ ، ُلِذيَن ِفي ُقُموِبِهْم َزْيغٌ ُما ا}َفأَ  ،يتتبع إال مثؿ ىذه األمور
تجػػد فػػي كػػالـ  ،وتػػارة يحصػػؿ مػػف الكػػافريف ،وتػػارة يقػػع لضػػعفا  اايمػػاف ،وىػػذا تػػارة يقػػع لممنػػافقيف ،إلػػى الباطػػؿ

}اْبِتَغدداَن سػػوف بػػذلؾ عمػػى النػػاس فيمب   ،فيتتبعػػوف مثػػؿ ىػػذه المواضػػع ويتركػػوف المحكػػـ ،المستشػػرقيف وغيػػرىـ أشػػيا 
نمػا المقصػػود ابتغػا  التأويػػؿ بمعنػى أنيػػـ يقصػدوف بػػذلؾ  ،اْلِفْتَلدِة َواْبِتَغدداَن تَْأِويِمددِه  لػيس المقصػػود طمػب التفسػػير وا 

 ،-رحمػػو اهلل-االشػػتغاؿ البحػػث عػػف ىػػذه األمػػور التػػي ال يتوصػػموف إلييػػا بػػالطرؽ الصػػحيحة كمػػا يقػػوؿ الشػػاطبي 
نما يتوصمو    .وىذا الطريؽ ىو الطريؽ المنحرؼ ،وىي تتبع المتشابو ،ف إلييا بطريؽ معوجةوا 

مػع - يقولػوف ،اليوـ عمى ذلؾ مما نعيشو ىذه األياـ مػف كتابػات أقػواـ ال خػالؽ ليػـ فػي أعمػدة صػفرا  خذ مثاالو 
ػػ-أف الجػػواب معػػروؼ لقػػـو الػػذيف ووجػػد ا ،جػػا  إلػػى مػػديف وورد مػػا  مػػديف -عميػػو الصػػالة والسػػالـ-ا موسػػى : لم 

قػالوا: ىػذا يػدؿ عمػى جػواز  ،إلػى آخػره [23]القصػص: }َوَوَجَد ِمْن ُدوِلِهُم اْمرََوَتْيِن َتُذوَداِن َقاَل َمدا َخْطُبُكَمدا  ،يسقوف
 عف الرجاؿ. ابعيدً   }َتُذوَدانِ يف جواز االختالط؟ أ ،االختالط

دخػػؿ عمػػى أـ سػػميـ  -هلل عميػػو وسػػمـصػػمى ا-النبػػي  ،وىكػػذا يعمػػدوف إلػػى مثػػؿ ىػػذا فػػي نصػػوص الكتػػاب والسػػنة
 وأبػو موسػى األشػعري ،-عميػو الصػالة والسػالـ-وىػذه تأخػذ مػف عرقػو  ،(3)ودخؿ أيضًا عمى أـ حراـ بنػت ممحػاف

 ،ويتركػػوف النصػػوص المحكمػػات الواضػػحات ،دخػػؿ عمػػى امػػرأة مػػف قومػػو وجعمػػت تفمػػي رأسػػو يتتبعػػوف مثػػؿ ىػػذا
 .(4)(())الحمو الموتو؟ قاؿ: أرأيت الحم ،))إياكـ والدخوؿ عمى النسا ((

                                                 

(، ومسمـ، كتاب اامارة، باب فضؿ الغزو في 6282ا فقاؿ عندىـ، برقـ )أخرجو البخاري، كتاب االستئذاف، باب مف زار قومً  - 3
 (.1912برقـ )البحر، 

، والدخوؿ عمى المغيبة، برقـ ) - 4 (، ومسمـ، كتاب 5232أخرجو البخاري، كتاب النكاح، باب ال يخموف رجؿ بامرأة إال ذو محـر
 (.2172السالـ، باب تحريـ الخموة باألجنبية والدخوؿ عمييا، برقـ )



 .(5)(())ليس لمنسا  وسط الطريؽ فيقوؿ: في الطريؽ إلى المسجد فيرى النسا  يختمطو 
ويجعػػؿ  ،(6)ويػأمر أصػحابو فػػي المسػجد أف يتػػأخروا فػي الخػػروج مػف أجػػؿ أف يخػرج النسػػا  قبػؿ أف يػػراىف الرجػاؿ

صػمى اهلل -أفضؿ مف صالتيا معػو  االتيا في بيتيويبيف أف ص ،ويجعؿ ليف بابًا خاصاً  ،(7)لمنسا  آخر المسجد
 .(8)في المسجد -عميو وسمـ
}اْبِتَغداَن اْلِفْتَلدِة  ،ومثػؿ الػذباب يقػع عمػى ىػذه المواضػع ،تػرؾوت   ،اوالنصوص كثيرة جػد   ،(9)((المرأة عورة))ويقوؿ: 

ليفتنػػوا بػػو النػػاس إذا وضػػعوه عمػػى غيػػر  تةيتبعػػوف مػػا تشػػابو منػػو ابتغػػا  الفتنػػ ،يػػ:ز و الفيػػذا ىػػ ،َواْبِتَغدداَن تَْأِويِمددِه 
 مواضعو.

 وقتػو ،[7]آؿ عمػراف: }َوَمدا َيْلَمدُم تَْأِويَمدُه  ،وىػو الحقيقػة التػي أخبػر عنيػا كالقيامػة وأشػراطيا }َواْبِتَغاَن تَْأِويِمدِه قػاؿ: 
وىو الذي يعقد  ،ى الخاصىذه ايية ىي أصؿ في باب المحكـ والمتشابو بالمعن ،[7]آؿ عمػراف: }ِياُل الُمُه وصفتو 

نمػا ذاؾ يػذكر  ،لػيس بػالمعنى العػاـ ،بػالمعنى الخػاص ،مثػؿ ىػذا ،الباب في كتب أىؿ العمػـ عػادة امف أجمو ىذ وا 
 .مف باب اايضاح والبياف لمتفريؽ بيف النوعيف فقط

ٌْ ُهُن ُومل اْلِكتَاِا َوُوَخُر ُمَتشَ : -تبارؾ وتعالى-فقولو  ٌْ ُمْحَكَما ٌْ }ِمْلُه هَيا أـ الكتاب: أـ الشي   [7]آؿ عمراف: اِبَها
 ،الراية التي لمجػيش يجتمعػوف حوليػا يقػاؿ ليػا: أـ الجػيشت ألف الجنػد يمتفػوف حوليػا وينطػووف تحتيػا ،ىو مرجعو

 أـ الدماغ؟ وىكذا. :لماذا قيؿ ليا ،الضربة التي عمى أـ الدماغ ،يقاؿ: المأمومة
رجع المتشابو إلى دائمًا ن   ،فإذا جا  مف يمبس مثالً  ،جع إلييا عند االشتباهفأـ الكتاب بمعنى أنيا األصوؿ التي ير 

}ِمْلُه  ،فإذا خفي عميؾ اعتصـ باألصؿ الكبير ،قد نعرؼ الجواب المعيف لمتشابو وقد يخفى عمى بعضنا ،المحكـ
 ٌْ ٌْ ُمْحَكَما إذا لـ يحضرؾ الجواب عف  ،ىذه قاعدة تنفع في كؿ شي  ،ارجع إلى المحكـ دائماً  [7]آؿ عمراف: هَيا
التبس عميؾ أمر فيما يتصؿ بضبط القرآف بشبية أثيرت  ،عف الشبية المعينة ارجع إلى األصؿ ،ااشكاؿ المعيف

}ِيُلددا َلْحددُن أو نحػو ذلػػؾ ارجػػع إلػى األصػػؿ الكبيػػر  ،أو القػػرا ات ،أو األحػرؼ ،أو جمػػع القػػرآف ،حػوؿ كتابػػة القػرآف
لُ   .[9:]الحجر ا َلُه َلَحاِفُظوَن َلُزْلَلا الذِّْكَر َواِ 

ف لـ تعرؼ جواب الشبية المعينة ،ىذا أصؿ كبير ارجع إليو أحيانًا بعػض الشػباب ينػاظر فػي البػالتوؾ أو فػي  ،وا 
 يحضػػػره الوىػػػو  ،ويقػػػوؿ: وأنػػػتـ عنػػػدكـ تحريػػػؼ ،فيػػػأتوف لػػػو بسيػػػة منسػػػوخة لفظػػػاً  ،بعػػػض المواقػػػع بعػػػض الضػػػالؿ

                                                 

(، وحسنو األلباني في صحي  7436، برقـ )(، والبييقي في شعب اايماف5601أخرجو ابف حباف في صحيحو، برقـ ) - 5
 (.5425الجامع، برقـ )

 (.870أخرجو البخاري، كتاب األذاف، باب صالة النسا  خمؼ الرجاؿ، برقـ ) - 6

قامتيا، وفضؿ األوؿ فاألوؿ منيا، واالزدحاـ عمى الصؼ األوؿ،  - 7 أخرجو مسمـ، كتاب الصالة، باب تسوية الصفوؼ، وا 
 الصالة، باب أمر النسا  المصميات(، كتاب 441(، وبرقـ )440وتقريبيـ مف ااماـ، برقـ ) تقديـ أولي الفضؿمسابقة إلييا، و وال

 مف السجود، حتى يرفع الرجاؿ. وسيفر ورا  الرجاؿ أف ال يرفعف 

في صحي  ، وصححو األلباني ))خير مساجد النسا  قعر بيوتيف(((، ولفظو: 1683أخرجو ابف خزيمة في صحيحو، برقـ ) - 8
 (.3327الجامع، برقـ )

، باب ما جا  في كراىية الدخوؿ عمى المغيبات، برقـ -صمى اهلل عميو وسمـ-أخرجو الترمذي، أبواب الرضاع عف رسوؿ اهلل  - 9
 (.6690(، وصححو األلباني في صحي  الجامع، برقـ )1685(، وابف خزيمة في صحيحو، برقـ )1173)



فيػػأتي يقػوؿ: مػػا  ،لبتػة نكػػااًل مػف اهلل"أإذا زنيػا فارجموىمػػا  ة"والشػيخ والشػػيخ ،أوؿ مػرة يسػػمعيا ، يعػػرؼال ،الجػواب
 .ىذا؟ ىذه يقولوف: في كتبكـ موجودة عند أىؿ السنة

فمػػاذا  ،لكػػف ىػػو قػػد ال يعػػرؼ ىػػذا الجػػواب ،ىػػذا الجػػواب ،ىػػذا ممػػا نسػػخ لفظػػو وبقػػي حكمػػو ،نقػػوؿ: نعػػـ موجػػودة
ُلا َلُه َلَحاِفُظوَن }ِيُلا لَ  ،رجع إلى األصؿ الكبيري ،يفعؿ؟ }اَل َيْأِتيِه اْلَباِطُل ِمْن  ،انتيى [9:]الحجر ْحُن َلُزْلَلا الذِّْكَر َواِ 

  .وىكذا في سائر األبواب ،[42]فصمت: َبْيِن َيَدْيِه َواَل ِمْن َخْمِفِه 
ذا أتى  }ُمَحُمدٌد َرُسدوُل  ،يػرارجػع إلػى األصػؿ الكب ،إنساف يتكمـ في الصحابة وأثار شبية ما عندؾ جػواب عمييػاوا 

 .[29]الفت :  ...الُمِه َواُلِذيَن َمَلُه َوِشُداُن َأَم  اْلُكُفاِر ُرَحَماُن َبْيَلُهْم َترَاُهْم ُرُكًلا ُسُجًدا
ُمِه َوِرْضَواًلا َوَيْلُصدُروَن المُدَه َوَرُسدوَلُه }ِلْمُفَقرَاِن اْلُمَهاِجِريَن اُلِذيَن ُوْخِرُجوا ِمْن ِدَيارِِهْم َوَوْمَواِلِهْم َيْبَتُغوَن َفْضً  ِمَن ال

يَماَن ِمْن َقْبِمِهْم ُيِحبلوَن َمْن َهاَجَر ِيَلْيِهْم َواَل َيِجُدوَن ِفي ُصُدورِ  * ُووَلِئَك ُهُم الُصاِدُقونَ  ِهْم َواُلِذيَن َتَبُوُنوا الُداَر َواْلِْ
فيػذه فػي الثنػا  عمػى الميػاجريف  ،[9-8]الحشػر: َوْلُفِسِهْم َوَلْو َكاَن ِبِهدْم َخَصاَصدٌة  َحاَجًة ِمُما ُووُتوا َوُيْىِثُروَن َأَم 

 رضي اهلل عنيـ وأرضاىـ.-الصحابة عدوؿ  ،فترجع إلى ىذه األصوؿ ،واألنصار
ٌْ  :الشاىد ىنا ىذه ايية ٌْ ُهُن ُومل اْلِكتَاِا َوُوَخُر ُمَتَشاِبَها ٌْ ُمْحَكَما ما المراد بالمحكمات  [7عمراف: ]آؿ  }ِمْلُه هَيا

ٌْ َفَأُما اُلِذيَن ِفي  ،ىنا وما المراد بالمتشابيات؟ عرفنا ىذا ٌْ ُهُن ُومل اْلِكتَاِا َوُوَخُر ُمَتَشاِبَها ٌْ ُمْحَكَما }ِمْلُه هَيا
ىنا ثبت  [7]آؿ عمراف: تَْأِويِمِه َوَما َيْلَمُم تَْأِويَمُه ِياُل الُمُه  ُقُموِبِهْم َزْيٌغ َفَيُتِبُلوَن َما َتَشاَبَه ِمْلُه اْبِتَغاَن اْلِفْتَلِة َواْبِتَغانَ 

}َوَما َيْلَمُم تَْأِويَمُه ِياُل الُمُه َوالرُاِسُخوَن ِفي  ،ويمكف أيضًا الوصؿ ،(10)-رضي اهلل عنيما-الوقؼ عف ابف عباس 
 ،-رضي اهلل عنيما-وىذا ثابت أيضًا عف ابف عباس  ،[7]آؿ عمراف: ا اْلِلْمِم َيُقوُلوَن هَمُلا ِبِه ُكلٌّ ِمْن ِأْلِد َربِّلَ 

 .فيكوف معنى التشابو ىنا التشابو المطمؽ الذي ال يعممو إال اهلل  َمُم تَْأِويَمُه ِياُل الُمهُ }َوَما َيلْ فإذا وقفت 
ي اْلِلْمِم َيُقوُلوَن هَمُلا ِبِه ُكلٌّ ِمْن }َوالرُاِسُخوَن فِ  ،-جؿ جاللو-وأىؿ الرسوخ مف العمما  ىؤال  يفوضوف إلى ربيـ 

ىؿ  ،؟ىذا المتشابو المطمؽ ماذا يقصد بو ؟-عمى الوقؼ-ما المراد بالتشابو  ،ال يعرفوف تأويمو ،ِأْلِد َربَِّلا 
 ،فمعنى ذلؾ أنو يوجد في القرآف أشيا  ال يعمـ معناىا إلى اهلل ،يقصد بو المعاني؟ إذا قمت: يقصد بو المعاني

ف قاؿ بو بعضيـ إال أنو مردود ألف اهلل لـ يخاطبنا باألحاجي واألمور الغامضة التي ال يعرؼ أحد  تفيذا وا 
نما قاؿ:  ،امعناى  .[17]القمر: }َوَلَقْد َيُسْرَلا اْلُقْرهَن ِلمذِّْكِر َفَهْل ِمْن ُمُدِكٍر وا 

كيؼ يحصؿ  ،[29]ص: اٌا َوْلَزْلَلاُه ِيَلْيَك ُمَباَرٌك ِلَيُدُبُروا هَياِتِه }ِكتَ  ،[82]النسا : }َوَفَ  َيَتَدُبُروَن اْلُقْرهَن وقاؿ: 
وال  ،-صمى اهلل عميو وسمـ-ال يعرفيا النبي  ،أشيا  ال يفيـ معناىا وفكيؼ يقاؿ: إف في ،التدبر؟ حث عمى تدبره

فال يوجد في  ،لغة العرب بما نفيـاهلل خاطبنا في  ،وال أحد مف األمة؟ ىذا ال يوجد في القرآف إطالقاً  ،العمما 
 ،فيذا التشابو المطمؽ  َمُم تَْأِويَمُه ِياُل الُمهُ }َوَما َيلْ فإذا وقفت  ،القرآف شي  مف المتشابو المطمؽ مف جية المعاني

 يحمؿ عمى ماذا؟
أخبر  ،مف الغيوبمما أخبر عنو القرآف  -تبارؾ وتعالى-وما ال يعممو إال اهلل  ،يحمؿ عمى حقائؽ األمور الغيبية

معنى و  ،معنى سميعو  ،معنى حكيـو  ،نعرؼ معنى عزيز ،عرؼ المعنىنحف ن ،-تبارؾ وتعالى-عف صفاتو 
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متى تقـو لكف  ،أخبر عف حقائؽ اليوـ ايخر ،كيؼ بصره؟ الكيؼ مجيوؿ ،لكف كيؼ سمعو؟ ال نعمـ ،بصير
  .الساعة؟
 ىذا مما أخفاه اهلل واختص بعممو.  ،ال نعمـ
َل اْلمَ  }َوَيْومَ  نفس الغماـ مف أي شي  يتكوف؟ ىؿ ىو ىذا  [25:]الفرقاف َ ِئَكُة َتْلِزيً  َتَشُقُق الُسَماُن ِباْلَغَماِم َوُلزِّ

 الغماـ الذي نشاىده أو أنو غيره؟ 
ال ىذه أمور  ،ىؿ مف نفس مواد المبف الذي يتكوف ىنا؟ ما نعمـ ،يتكوف ماذاالمبف الذي في الجنة مف  ،ال نعمـ
 .عنا تكوف مف قبيؿ المتشابو المطمؽ -تبارؾ وتعالى-حقائؽ اليـو ايخر التي أخفاىا اهلل  ،نعمميا

 .ىذا مف المتشابو المطمؽ ،؟متى تقـو الساعة
ف خفي عمى  كؿ ،وال يكوف ذلؾ في المعاني ،ذا وقفنا يكوف المراد التشابو المطمؽإ فإذ ما في القرآف مفيوـ وا 

ذا وصمت  ،بعضيـ فينا ماذا يكوف معنى  ،أي: يعمموف تأويمو  َوالرُاِسُخوَن ِفي اْلِلْممِ  َوَما َيْلَمُم تَْأِويَمُه ِياُل الُمهُ }وا 
 التشابو؟ 

عمى  ،فيذا يكوف في المعاني ،ىو معموـ بالنسبة إلى غيرىـ ،يعني متشابو بالنسبة لبعض الناس ،التشابو النسبي
يعمموف  }َوَما َيْلَمُم تَْأِويَمُه ِياُل الُمُه َوالرُاِسُخوَن ِفي اْلِلْمِم  ،سبي في المعنىالوصؿ يكوف المراد بو التشابو الن

 .(11)"أنا مف الراسخيف في العمـ الذيف يعمموف تأويمو": -رضي اهلل عنيما-وليذا قاؿ ابف عباس  ،تأويمو
 [3]الفمػػؽ: ْن َشددرِّ َغاِسددٍق ِيَذا َوَقددَا }َوِمدد ،مػػا فيمػػت ،؟تقػػوؿ لػػي: مػػا معنػػى غاسػػؽ ،متشػػابو بالنسػػبة لػػبعض النػػاس

  ت ألف ىذا يحتمؿ أقبؿ وأدبر.[17:]التكوير ؟ْيِل ِيَذا َأْسَلَس }َوالمُ تقوؿ لي: ما معنى  ،غاسؽ يعني القمر
دبػػػاره   َذا َسدددَج  }َوالُمْيدددِل يِ وقػػػاؿ:  ،[33]المػػػدثر: }َوالُمْيدددِل ِيْذ َوْدَبدددَر أقػػػوؿ لػػػؾ: أقسػػػـ اهلل بالميػػػؿ فػػػي حػػػاؿ إقبالػػػو وا 

 [4:]المعػارج ْمِسديَن وَْلدَء َسدَلٍة }ِفي َيْوٍم َكداَن ِمْقدَداُرُه خَ  كؿ ىذه الحاالت أقسـ بيا ،أقبؿ ،أرخى سدولو [2]الضػحى:
ُُ ِيَلْيدِه ِفدي َيدْوٍم ولكف في سورة السػجدة  ،ىذا يـو القيامة َكداَن ِمْقدَداُرُه }ُيَدبُِّر اْاَْمَر ِمَن الُسَماِن ِيَل  اْاَْرِض ُثُم َيْلدُر

 ،فقػد يمتػبس عميػؾ ،ىػذا غيػر يػـو القيامػة ،-تبارؾ وتعػالى-اهلل فيذا اليـو عند  [5]السجدة: وَْلَء َسَلٍة ِمُما َتُلدلوَن 
  .فيذا تشابو نسبي، نقوؿ: ىذا غير ىذا ،وىذا ألؼ ا،ف ألفً و تقوؿ: ىذا خمس

 ،[3:]النػور َك َأَمد  اْلُمدْىِمِليَن َكًة َوالزُاِلَيدُة اَل َيْلِكُحَهدا ِياُل زَاٍن َوْو ُمْشدِرٌك َوُحدرَِّم َذِلد}الزُاِلي اَل َيْلِكُح ِياُل زَاِلَيًة َوْو ُمْشدرِ 
إذا كػػاف ال  عػػاص   الزانػػي ،؟اىػػؿ يجػػوز أف تتػػزوج مشػػركً  ،الزانيػػة عاصػػية ليسػػت كػػافرة إذا كانػػت ال تسػػتحؿ الزنػػا

 ىؿ يجوز أف يتزوج بمشركة؟ ،يستحؿ الزنا
َذِلَك َأَم  }الزُاِلي اَل َيْلِكُح ِياُل زَاِلَيًة َوْو ُمْشِرَكًة َوالزُاِلَيُة اَل َيْلِكُحَها ِياُل زَاٍن َوْو ُمْشِرٌك َوُحرَِّم واهلل يقػوؿ:  ،ب: الالجوا

الـ عمػػى كػػ فػػإف خػػالؼ بفعمػػو فإنػػو ،فمػػف أقػػر فيػػو مػػؤمف ،ونكػػاح العفػػائؼ ،نقػػوؿ: اهلل أمػػر بالعفػػاؼ ،اْلُمددْىِمِليَن 
يكوف قد عقد عمى امرأة ال يحػؿ لػو العقػد  -رحمو اهلل-وىذا الذي ذكره ابف القيـ -بعض أىؿ العمـ كااماـ أحمد 

ولكػػف قػػد يخفػػى  ،ىػػذا جػػواب ،وىكػػذا المػػرأة ،فيكػػوف وقوعػػو عمييػػا بالزنػػا ،قػػابالً  فمػػـ يصػػادؽ العقػػد محػػال ،(12)عمييػػا
فػي  مػثالً  [42]فصػمت: ْأِتيِه اْلَباِطُل ِمْن َبْيِن َيَدْيِه َواَل ِمْن َخْمِفِه }اَل يَ ارجع لممحكـ  ،؟ماذا تفعؿ ،عميؾ ىذا الجواب
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ِْ َحتُد  ُيدْىِمُن }َواَل َتْلِكُحوا اْلُمْشرِ  إلى آخره موضوع الزواج  }َواَل ُتْلِكُحدوا اْلُمْشدِرِكيَن َحتُد  ُيْىِمُلدوا  ،[221:]البقػرة َكا
ىػػو ال يقػػع إال عمػػى  ،ىػػؿ المقصػػود الػػوط  ،؟يػػؾ ىػػذا المعنػػى مػػا المػػراد بػػوفػػإذا التػػبس عم ،ىػػذا محكػػـ [221]البقػػرة:

لكػػف المؤمنػػػة العفيفػػػة  ،و عمػػػى مػػراده فيػػػي زانيػػػةعػػػأو واحػػػدة ال تسػػػتحمو ولكنيػػا تطاو  ،واحػػدة تسػػػتحؿ الزنػػػا فتوافقػػو
  مثمة.بعض األفيذه  ،ذكره بعض أىؿ العمـ ىذا معنى ،الشريفة ال يمكف أف تقبؿ ىذا

وىػذا  ،وعنػدنا تشػابو نسػبي ،وال يكػوف فػي المعػاني ،وىذا عمى الوقؼ فػي آيػة آؿ عمػراف ،بو مطمؽعندنا تشا فإذ
   فالمسألة نسبية. ،ويخفى عمى بعضيـ ،فيعممو بعض األمة ،يكوف في المعاني

 ميؿ.بيذا التفصيؿ الذي ذكرناه قبؿ ق [29]ص: }ِلَيُدُبُروا هَياِتِه  ألهم أمم مللاه بل قال: قال: ولم يلءِ 
وال وأمدم ون وحددًا مدن السدمء جلمهدا  ،قال شيخ اْلس م: وثبْ ون اتباع المتشابه ليس في خصوص الصدفاْ

  من المتشابه الداخل في هذه اآلية.
 ،وفػػي كتػػب عمػػـو القػػرآف ،وفػػي كتػػب التفسػػير ،تجػػد ىػػذا فػػي كتػػب أصػػوؿ الفقػػو ،وىػػذا كثيػػر ،ألف بعضػػيـ يمثمػػوف

ممػػف ألػػؼ فػػي ىػػذه  األنيػػـ يعتقػػدوف أنيػػا مػػف المتشػػابوت ألف كثيػػرً  ات الصػػفاتتيمثمػػوف لممتشػػابو يقولػػوف: مثػػؿ آيػػ
ا وىذ ،وليذا يحرفونيا تفيجعموف نصوص الصفات مف المتشابو ،مف األشاعرة والمعتزلة ،العموـ ىـ مف المتكمميف

 !.؟كيؼ يكوف ذلؾ مف المتشابو ،غير صحي 
وأسػػػمائو وصػػػفاتو وتوحيػػػده يكػػػوف مػػػف  -عػػػز وجػػػؿ-هلل مػػػا فػػػي القػػػرآف وأعظػػػـ مػػػا فػػػي القػػػرآف الحػػػديث عػػػف ا أجػػػؿ  

صػمى -وال غيػر النبػي  ،يعمػـ ذلػؾ -صػمى اهلل عميػو وسػمـ-ال النبػي  ،فيـ المراد بوبعضيـ يقوؿ: ال ي   ،!المتشابو
صػمى -مػنيـ مػف يقػوؿ: ال يعمميػا النبػي  :مذاىب أىؿ التفويض ،ولذلؾ نفوضيا ،فيي متشابية -اهلل عميو وسمـ
 .غير ىذا ومنيـ مف يقوؿ ،-صمى اهلل عميو وسمـ-وال غير النبي  -ـاهلل عميو وسم

 ذىبومػػػ ،يعتقػػػدوف أف السػػمؼ فوضػػػوا المعنػػى ،ف مػػذىب أىػػػؿ السػػمؼ أسػػػمـت ألنيػػـ فوضػػوىاإومػػنيـ مػػف يقػػػوؿ: 
زرا   ،وانحػراؼ ،وىػذا غمػط ،ونزلوىػا عمييػا -عػز وجػؿ-باعتبار أنيـ حققوا المعػاني الالئقػة بػاهلل  ،الخمؼ أحكـ وا 

فنصػوص الصػفات ليسػت مػف المتشػابو بػؿ ىػي مػػف  ،مػف الصػحابة والتػابعيف -رضػي اهلل تعػالى عػنيـ-السػمؼ ب
 ،ولكنيػا مػف جيػة الكيفيػة مػف المتشػابو ،وسػميع وبصػير ،نعرؼ ما معنى عزيػز وحكػيـ ،المحكـ مف جية المعنى

 فشيخ ااسالـ ينبو عمى ىذا المعنى.
 محد فيها.وال يُ حرء، ال تُ نْ دالة أم  ما فيها من الملالي كما جا مرل وتُ  ،وألدهم قرانتها تفسيرها

إنمػا ال يتعرضػوف  ،ال ،ونيػا وال يفيمػوف معناىػا ليس معناه أنيـ يقر  ،ىذا ىو تفسير ىذه العبارة "قرا تيا تفسيرىا"
ال يفيمػوف مػا وف و  ما كػانوا يقػر  ،كما جانْ دالة أم  ما فيها من الملالي مرل وتُ يوضحو:  ،ىذا المراد ،لتحريفيا

 إطالقًا. ،تحت ىذه األلفاظ مف المعاني
وكدذا  ،وتقييدد المطمدق فهلده متشدابه الحتمالده ملليدين ،رك ظاهره لملارض راجدح كتخصديص اللداموكل ظاهر تُ 

حكامه رفع ما يتوهم فيه من الملل  الذي ليس بمراد. ،المجمل  وا 
رك ظدداهره لملددارض راجددح كددل مددا تُددلكػػف  ،اجمػػاؿىنػػا يريػػد أف يقػػوؿ لػػؾ: إف التشػػابو يقػػع مػػف جيػػات متعػػددة كا

ىػذا فػػي ظنػي غيػر دقيػؽت ألف مػف عػرؼ ذلػػؾ  ،بيػذا ااطػالؽ ،وتقييدد المطمدق فهلدده متشدابه ،كتخصديص اللدام
لكػف لػو جا نػا  ،فإنػو ال يكػوف فػي حقػو مػف المتشػابو ،كػذا وأف ىػذا محمػوؿ عمػى ،عرؼ أف ىذا عاـ وىذا خػاص



ُْ َيَتَرُبْصَن ِبَأْلُفِسِهُن َثَ َثَة قُدُروٍن : إنساف ونظر في قولو تعالى مثالً   ،وقػاؿ: ىػذه عامػة ،[228]البقػرة :  }َواْلُمَطُمَقا
 ،مػا فػي ثالثػة قػرو  ، تحػيضالنيػا يائسػة إ قالػت لػو أخػرى: ،توقؼ ،فجا ت امرأة وقالت: إنيا حامؿ ،كؿ مطمقة

ُْ  ،توقػؼ ،جا ت أخرى قالت: إنيا صغيرة لـ تحض بعد وطمقت ،توقؼ طيػب فبالنسػبة إليػو متشػابو  ، }َواْلُمَطُمَقا
ُْ اْاَْحَماِل َوَجُمُهُن َوْن َيَضْلَن َحْمَمُهُن لكف بالنسبة لغيره يعمـ أف اهلل قاؿ:   ،فيذا جػواب الحامػؿ ،[4]الطالؽ: }َوُوواَل

 .فيذا بالنسبة إليو محكـ وليس بمتشابو ،[4ؽ:]الطال }َوالُ ِئي َيِئْسَن ِمَن اْلَمِحيِض ِمْن ِلَساِئُكْم واليائسة والصغيرة 
فيأخذ العاـ عمى ظاىره دوف إحاطة بالمخصصات ومػا يقيػد  ،عمى مف ال يعرؼ ما يخصصو اإنما يكوف متشابيً 

 فيكوف في حقو مف المتشابو. ،وىكذا ،المطمؽ
 ما المراد بالتأويؿ؟ ،[7]آؿ عمراف: اُل الُمُه }َوَما َيْلَمُم تَْأِويَمُه يِ ايف يذكر بعده ما يتصؿ بالتأويؿت ألف اهلل قاؿ: 

 :التأويل
 .وألد السمء تفسير الك م وبيان مللاه ،التأويل في القرهن لفس وقوع المخبر به

وألد المتأخرين من المتكممة والمتفقهدة ولحدوهم: هدو صدرء المفدظ أدن المللد  الدراجح يلد  المللد  المرجدو  
 ،ومدددا تأولدده القرامطددة والباطليدددة لاخبددار وااوامدددر ،مددد  محتمددل مرجددو وو حمددل ظدداهر أ ،لدددليل يقتددرن بددده

وفدي  ،والجهمية والملتزلة وغيرهم في بلض ما جان في اليدوم اآلخدر ،والف سفة لإلخبار أن اهلل واليوم اآلخر
 هياْ القدر وهياْ الصفاْ هو من تحريء الكمم أن مواضله.

 .الملفي وفي الذي وثبتوه  التأويل قال الشيخ: وطوائء من السمء وخطئوا في ملل
  ما المراد بالتأويؿ؟  ،[7]آؿ عمراف: }َوَما َيْلَمُم تَْأِويَمُه ِياُل الُمُه ىنا قاؿ: 

ي ذوالػ ،ي عنػد السػمؼذوااطػالؽ الػ ،ي فػي القػرآفذااطػالؽ الػ ،اثنػاف معتبػراف ،ذكر ىنػا ثالثػة إطالقػات لمتأويػؿ
ال فيػو اسػتعماؿ  ،فقػط ،د ىػذا االسػتعماؿ فػي القػرآفلكنػو يقصػد أنػو لػـ يػرِ  ،عند السمؼ ال يخالؼ مػا فػي القػرآف وا 

 .ال يمـز ،وما كؿ ما استعممو العرب الفصحا  ورد في القرآف ،صحي 
 .االستعماؿ الذي في القرآف يقوؿ: ىو نفس وقوع المخبر بو

ؿ وىػو الرجػػوعف فعنػػدنا الكػػالـ إنشػػا   ،ثػػاني حػاؿ مػػا يرجػع إليػػو الشػػي  ويصػػير إليػو فػػي ،التأويػؿ: مػػأخوذ مػػف األوو
 ،أخبػر عػف النػار ،أخبػر عػف العػذاب ،قيامةالأخبر عف  ،القرآف أخبر عف أمور :فتأويؿ الخبر ،وخبر كما سيأتي

ْْ ُرُسدلُ وقػاؿ:  َربَِّلدا ِبداْلَحقِّ َفَهدْل َلَلدا  }َهْل َيْلُظُروَن ِياُل تَْأِويَمُه َيْوَم َيْأِتي تَْأِويُمُه َيُقوُل اُلِذيَن َلُسوُه ِمْن َقْبُل َقْد َجداَن
  فما المراد بتأويؿ الخبر؟  ،[53]األعراؼ: ِمْن ُشَفَلاَن َفَيْشَفُلوا َلَلا 

ىػذا  ،قامػت القيامػة ،أخبػر عػف وقػوع القيامػة مػثالً  ،تحققػو ىػو تأويػؿ الخبػر ،حصوؿ المخبر بػو ،وقوع المخبر بو
 .ىذا تأويمو ،بدر حصمت اليزيمة يوـ [45]القمر: َن الدلُبَر }َسُيْهَزُم اْلَجْمُع َوُيَوللوقاؿ:  ،تأويمو

 : ومُ وقاؿ عف الرـو ِْ الرل : ِفدي ِبْضدِع ِسدِليَن  *ِفي َوْدَل  اْاَْرِض َوُهْم ِمْن َبْلِد َغَمِبِهْم َسدَيْغِمُبوَن *  }ُغِمَب -2]الػرـو
 ف في ايخرة في القيامة. فيذا يكوف في الدنيا ويكو  ،تأويمو ىو وقوع الغمبة لمرـو بعد ذلؾ [4

فػػالمعنى الػػذي  ،تأويػػؿ الرؤيػػا يػػأتي بمعنػػى يتصػػؿ بيػػذا أحيانػػًات ألنػػو يػػأتي بمعنيػػيف ،تأويػػؿ الخبػػر وقػػوع المخبػػر بػػو
ِْ َهدَذا تَْأِويدُل ُرْىَيداَي ِمدْن َقْبدُل َقدْد َجَلَمَهدا َربِّدي َحق دا : -صمى اهلل عميو وسػمـ-يتصؿ بيذا ىو قوؿ يوسؼ   }َيا َوَب

ُْ َوَحَد َأَشَر َكْوَكًبا َوالُشْمَس َواْلَقَمَر رََوْيُتُهْم ِلي َساِجِديَن في البداية قاؿ ألبيو:  ،[100ؼ:]يوس  ،[4]يوسؼ: }ِيلِّي رََوْي



عميػو الصػالة -وا إليو جميعًا بعد أف عرفوه وعرفيـ وطمب مػنيـ المجػي  ودخمػوا عميػو  في نياية المطاؼ لما جا
وا َلُه ُسُجًدا الرؤيا  حصؿ تأويؿ ىذه -والسالـ }َهَذا تَْأِويُل ُرْىَياَي ِمدْن َقْبدُل فقاؿ ألبيو ما قػاؿ:  [100]يوسؼ: }َخرل

 فيذا معنى لمتأويؿ. ،فتأويؿ الرؤيا ىو حصوليا وتحققيا ووقوعيا ،[100:]يوسؼ َقْد َجَلَمَها َربِّي َحق ا 
 َلبِّْئَلدددا ِبتَْأِويِمدددِه } ،تفسػػيرىا :وتأويػػػؿ الرؤيػػػا: أي ،يرىاتقػػػوؿ: تأويػػػؿ اييػػة أي: تفسػػػ ،المعنػػى الثػػػاني: وىػػػو التفسػػير

فيػأتي التأويػؿ  ،يعني: بتفسير األحالـ [44]يوسؼ: }َوَما َلْحُن ِبتَْأِويِل اْاَْحَ ِم ِبَلاِلِميَن  ،يعني: بتفسيره [36:]يوسؼ
 .في الرؤيا أيضًا بمعنى التفسير

 ،واحػػد يكػػوف التأويػػؿ والتفسػػير بمعنػػىوعمػػى ىػػذا  ،معنػػى يسػػمى تػػأويالبيػػاف ال ،ويػػأتي تأويػػؿ الكػػالـ بمعنػػى تفسػػيره
كػالـ كثيػر لمعممػا  فػي ىػذا فػي الفروقػات وخػالؼ  ىنػاؾبيف التأويؿ والتفسير؟  ؽقوؿ: ما الفر ي ،عمى ىذا التأويؿ

رة إذا فصػػمتيا بيػػذا التفصػػيؿ تسػػتطيع أف تنػػزؿ كػػؿ شػػي  عمػػى موضػػعو فتقػػوؿ: التأويػػؿ تػػا ،طويػػؿ ال شػػأف لنػػا بػػو
   .تأويؿ الكالـ وتأويؿ الرؤيا ،يكوف بمعنى التفسير

قػاؿ اهلل تعػالى:  ،فػإف كػاف أمػرًا ففعػؿ المػأمور ،وتارة يأتي بمعنى ما يصير إليو ويرجع إليو الشي  في ثػاني حػاؿ
صػمى -: كػاف رسػوؿ اهلل - عنيػارضػي اهلل-قالت عائشػة  ،[3:]النصر }َفَسبِّْح ِبَحْمِد َربَِّك َواْسَتْغِفْرُه ِيُلُه َكاَن َتُواًبا 

مػا  ،(13)يتأوؿ القػرآف ،))سبحانؾ اهلل وبحمدؾ اهلل اغفر لي((يكثر أف يقوؿ في ركوعو وسجوده:  -اهلل عميو وسمـ
 ،تأويػؿ الخبػر وقػوع المخبػر بػو ،فصػار تأويػؿ األمػر فعػؿ المػأمور ،يمتثؿ ،ينفذ ،معنى يتأوؿ القرآف؟ يعني يطبؽ

 إال إذا قمت ،فعمى ىذا المعنى يكوف التأويؿ غير التفسير ،قياتأويؿ الرؤيا وقوعيا وتحق
 
 
أو  ،أمػػا الػػذي قبمػػو فيكػػوف الوجػػود الػػذكري بالمسػػاف ،وىػػو مػػا يسػػمونو الوجػػود الخػػارجي ،بأنػو تفسػػير عممػػي واقعػػي 

 حينما تفسر ىذا. ،الوجود الرسمي بالكتابة
 ،يعنػػي عممػػا  الكػػالـ لمتددأخرين مددن المتكممددةوألددد ا ،وألددد السددمء تفسددير الكدد م وبيددان مللاهدداىنػػا يقػػوؿ: و 

التأويػؿ الػذي  ،والمتفقهة ولحوهم هدو صدرء المفدظ أدن المللد  الدراجح يلد  المللد  المرجدو  بددليل يقتدرن بده
يقصػدوف التأويػؿ  ،يقولػوف: إف التأويػؿ ثالثػة أنػواع ،أنػواع التأويػؿ ،شػروط التأويػؿ ،تجدونو في كتب أصوؿ الفقػو

وىػذا بػاب  ،لػدليؿ ،مرجػوح يقولػوف: لقرينػة المعنػى الػراج  المتبػادر إلػى معنػىالكػالـ عػف صػرؼ  ،عند المتأخريف
 ،ونصػوص المعػاد ،فحرفػت فيػو نصػوص الصػفات ،والباطنيػة وغيػرىـ دخمػت منػو طوائػؼ مػف أىػؿ الكػالـ ،واسع

 ،رادة االنتقػػاـوالػػبغض: إ ،الػػذيف مػػف أىػػؿ الكػػالـ حرفػػوا النصػػوص وقػػالوا: المحبػػة إرادة ااحسػػاف ،وحقػػائؽ الشػػرع
فػػوا صػػفات اهلل  والػػذيف حرفػػوا حقػػائؽ الشػػرع مػػف طوائػػؼ الضػػالؿ مػػف  ،واسػػتوى بمعنػػى اسػػتولى ،-عػػز وجػػؿ-عر 

ويقولػػػوف مػػػثاًل كػػػبعض قػػػوؿ الباطنيػػػة:  ،بعػػػض طوائػػػؼ المتصػػػوفة ،أىػػػؿ التصػػػوؼ :الباطنيػػػة ومػػػف شػػػابييـ مثػػػؿ
واالغتسػػاؿ مػػف الجنابػػة ىػػو التوبػػة مػػف  ،مػػذىبوالصػػياـ كػػتـ أسػػرار ال ،والحػػج قصػػد الػػولي ،الصػػالة مناجػػاة الػػولي

 .أو يقولوف: الصفا النبي والمروة عمي   ،مثالً  ،والمروة فاطمة ،الصفا عمي  و  ،إفشا  سر المذىب
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َُ اْلَبْحَرْيِن َيْمَتِقَياِن القرآف  وىكذا حرفوا معاني    .وفاطمة عمي  البحراف:  [19]الرحمف: }َمَر
ُُ ِمْلُهَما الملىْ   .الحسف والحسيف ،[22]الرحمف: ُلُى َواْلَمْرَجاُن }َيْخُر
والصػوفية قػالوا: ىػي الػنفس تػذب   ،ىػذا قالػو الرافضػة ،: عائشػةواقػال [67:]البقػرة ْن تَدْذَبُحوا َبَقدَرًة }ِيُن الُمَه َيدْأُمُرُكْم وَ 

 .بسكيف الطاعة
فحرفػت نصػوص  ،ىذا قالػو طوائػؼ مػف الصػوفية ،الوا: ىي النفسق [123]التوبة: }َقاِتُموا اُلِذيَن َيُموَلُكْم ِمَن اْلُكُفاِر 

يفيميػا أىػؿ الظػاىر  ،ىػذه رمػوز ،قػالوا: ال جنػة وال نػار ،وحرفت نصػوص المعػاد ،وحقائؽ الشرع ،الكتاب والسنة
 .وجا وا بيذه االنحرافات والضالالت العظيمة ،القرآف لو باطف وظاىر ،وليا باطف غير الظاىر

يعنػي عممػا  األصػوؿ الػذيف يكتبػوف  ،والمتفقهة ولحوهميقوؿ:  ،يعني عند عمما  الكالـ :كمميففالتأويؿ عند المت
مػػا كػػاف السػػمؼ  ،وجػػد بعػػد المائػػة الرابعػػة ،وىػػو معنػػى حػػادث ،فػػي عمػػوـ القػػرآف غالبػػًا يحممونػػو عمػػى ىػػذا المعنػػى

يَمدُه ِياُل }َوَمدا َيْلَمدُم تَْأوِ  :فسػرفػإذا جئػت ت ،وال يجوز حمؿ ألفػاظ القػرآف عمػى اصػطالح حػادث ،يؤولوف ىذا التأويؿ
ال يجػػوز أف تفسػػر التأويػػؿ ىنػػا بصػػرؼ المفػػظ مػػف  [53]األعػػراؼ: }َهددْل َيْلُظددُروَن ِياُل تَْأِويَمددُه  ،[7:]آؿ عمػػراف المُددُه 

  .فال يجوزت ألف ىذا المعنى ما كاف معيودًا لدى المخاطبيف بالقرآ ،المعنى الراج  إلى المعنى المرجوح بقرينة
 الالظاىر يعنػي المتبػادرت ألف الػنص  ،نفس المعنى ،لدليل يقترن به وو حمل ظاهر أم  محتمل مرجو يقوؿ: 

 }َوَكمُددددَم المُددددُه ُموَسدددد  َتْكِميًمددددا  ،يعنػػػػي ىػػػػـ يقػػػػروف مػػػػثاًل أف التوكيػػػػد ينفػػػػي احتمػػػػاؿ المجػػػػاز ،يسػػػػتطيعوف تأويمػػػػو
طيػب تثبتػػوف  ،التوكيػد ينفػػي احتمػاؿ المجػاز ،يقولػوف: نعػـ ىػـ ،كممػو تكميمػًا أكػده بالمصػػدر ،توكيػد ،[164]النسػا :

   .عز وجؿ؟-الكالـ هلل 
طيػػب إذًا تثبتػػوف  ،نقػػوؿ: حقيقػػة ، نقػػوؿ: مجػػازالطيػػب لمػػاذا تفسػػرونو؟ قػػالوا:  ،؟لمػػاذا ال تثبتػػوف ، نثبػػتالقػػالوا: 
قػالوا: كممػو يعنػي عػف طريػؽ ل لػو قػالوا: مجػاز ،الحػظ ،حػو بمخالػب الحكمػةر  ج   ،قػالوا: ال ،؟-ما شا  اهلل-الكالـ 

عػػز -ونفػػوا مجػػي  اهلل  ،أي: جػػا  أمػػر ربػػؾ [22]الفجػػر: }َوَجدداَن َربلددَك كمػػا يقولػػوف فػػي قولػػو تعػػالى مػػثاًل:  ،ؾالمم ػػ
 .وجؿ

ومػا اسػتطاعوا أف يقولػوا: ألقػى المعنػى  ،}َتْكِميًمدا  ،ؾأي: بواسػطة المم ػ  }َوَكمُدَم المُدهُ فينا مػا اسػتطاعوا أف يقولػوا: 
نما قالوا: ج   ،ي نفسو مثالً ف جرأة عمى  ،فيذا تحريؼ وعبث بالقرآف ،ـ يعني الجرحمو مف الك   ،حو بمخالب الحكمةر  وا 

ذكػػرت لكػػـ كيػػؼ تػػأولوا  ،وااوامددر ومددا تأولدده القرامطددة والباطليددة لاخبددارفيػػذا كمػػا قػػاؿ:  ،-تبػػارؾ وتعػػالى-اهلل 
 ...وم اآلخروالف سفة لإلخبار أن اهلل والي ،األخبار واألوامر

ال  ،ف اهلل جػوىر فػردإيعني يقولوف:  ،مثً  كتأويمهم }ااحد  بأله الذي ال يتميز مله شين أن شينىنا يقوؿ: 
ىكػػذا  ،-صػػمى اهلل عميػػو وسػػمـ-رد فػػي كتػػاب اهلل وال فػػي سػػنة رسػػولو تػػينقسػػـ وال يتجػػزأ إلػػى آخػػر الفمسػػفة التػػي لػػـ 

مػػف أجػػؿ أف  ،وأف اليػػـو ايخػػر تخيػػيالت لمحقػػائؽ ،ي  عػػف شػػي أو ال يتميػػز منػػو شػػ ،فسػػروا ألاألحػػدي ال يتجػػزأ
لكػف  ،ويتػرؾ ااجػراـ والسػرقة فيسػتجيب ،جنػة ونػار ونعػيـ ىناؾتقوؿ لو:  ،العامة بحاجة إلى أمور مادية تسكنيـ

  ؿ بزعميـ.ث  ىـ يكفييـ المعاني الشريفة والم   ،ىـ ال يحتاجوف إلى مثؿ ىذا



هدو مدن خر وفي هياْ القدر وهياْ الصفاْ مية والملتزلة وغيرهم في بلض ما جان في اليوم اآلوالجهيقوؿ: و 
 ،اليػػد بالنعمػػة أو القػػدرة أو القػػوة ،ومثػػؿ مػػا مثػػؿ ىنػػا بتػػأويالتيـ بالنسػػبة لمصػػفات ،تحريددء الكمددم أددن مواضددله

 واالستوا  باالستيال  ونحو ذلؾ.
ذا قػاؿ: قػاؿ شػيخنا  ،إذا قػاؿ: قػاؿ الشػيخ يقصػد ابػف تيميػة ،يػةيقصد شػيخ ااسػالـ ابػف تيم ،وقال الشيخيقوؿ:  وا 

ذا قػػاؿ: قػػاؿ شػػيخ ااسػػالـ فيػػو يقصػػد شػػيخ ااسػػالـ ابػػف تيميػػة ،-رحمػػو اهلل-يقصػػد الشػػيخ محمػػد بػػف إبػػراىيـ   ،وا 
قػػاؿ الشػػيخ فيػػو ابػػف  ،إذا قػػاؿ: قػػاؿ شػػيخنا يقصػػد ابػػف إبػػراىيـ ،وىػػذا تجدونػػو فػػي حاشػػية الػػروض وفػػي بقيػػة كتبػػو

 مية.تي
التأويػؿ  بمعنػى أف ،وخطئوا فدي مللد  التأويدل الملفدي وفدي الدذي وثبتدوه وطوائء من السمء :قال الشيخيقوؿ: 
ف فػي القػرآف إجػد مػف يقػوؿ: ىؿ المقصود بو التفسير؟ ومف ىنا و   [7]آؿ عمراف: }َوَما َيْلَمُم تَْأِويَمُه ِياُل الُمُه المنفي 

والتأويػػؿ الػػذي جػػا  فػػي  ،تأويػػؿ المنفػػي لػػيس بمعنػػى التفسػػير كمػػا سػػبؽ ،يػػذا خطػػأف ،أشػػيا  ال يعمػػـ معناىػػا إال اهلل
أثبتػو  [7]آؿ عمػراف: }َوالرُاِسدُخوَن ِفدي اْلِلْمدِم عمػى الوصػؿ  }َوَما َيْلَمُم تَْأِويَمدُه ِياُل المُدُه : -تبارؾ وتعالى-مثؿ قولو 

 يكوف ذلؾ بمعنى التفسير. ،ليـ
قال: ولم يقل وحدد مدن السدمء: ظداهر هدذا  ،كمم أن ظاهره يل  ما يخالء ظاهرهوالتأويل المردود: هو صرء ال

مددع ولهددم قددد قددالوا مثددل ذلددك فددي هيدداْ  ،وال قددال: هددذه اآليددة وو هددذا الحدددي  مصددروء أددن ظدداهره ،غيددر مددراد
 وتكمموا فيما يستشكل مما قد يتوهم وله متلاقض. ،ااحكام المصروفة أن أمومها وظواهرها

 -وتكممػػوا فػػي األشػػيا  فػػي المعػػاني كميػػا  ،ؼ مػػا كػػانوا يعرفػػوف ىػػذا التحريػػؼ الػػذي سػػمي بالتأويػػؿبمعنػػى أف السػػم
حرفوه عػف معنػاه الظػاىر إلػى  ولـ يتوقفوا في شي  بدعوى أنو مما ال يعممو إال اهلل مثاًل أو أنيـ ،-معاني القرآف

ال يجػوز العػدوؿ عػف ظػاىر القػرآف "دة أنػو يكػرر كثيػرًا ىػذه القاعػ -رحمػو اهلل-وليذا تجد ابف جرير  ،أخرى معاف  
وليػػذا كػػاف تفسػػيره مػػف أنفػػع التفاسػػيرت لمػػا فيػػو مػػف التقعيػػد والتأصػػيؿ الػػذي  ،"المتبػػادر إال لػػدليؿ يجػػب الرجػػوع إليػػو

 يبني طالب العمـ.
 ))الجػػار أحػػؽيقػػوؿ:  ،وىػػذا يكػػوف لػػدليؿ ،أىػػؿ األصػػوؿ يجعمػػوف التأويػػؿ عمػػى ثالثػػة أنػػواع: تأويػػؿ قريػػب محتمػػؿو 

جا  جارؾ يبيعيا أنت أحػؽ  ،بجانبؾ أرض ،سواً  كاف مقاسمًا أو غير مقاسـ ،ظاىره أنو كؿ جار ،(14)((بوق  بص  
 فتر  ص  و فإذا وقعت الحدود  )) :-صمى اهلل عميو وسمـ-ولكف قولو  ،ما يبيعيا حتى يعرض عميؾ ،يبيعيا لؾ ،بيا

إنما المشارؾ الذي بينؾ وبينو الممػؾ المشػاع  ،لمقاسـالمقصود الجار اليس  ويدؿ عمى أن ،(15)((فال شفعة الطرؽ  
لػيس لػؾ ىػذه الناحيػة ولػو  ،يعني أنت تشترؾ معو في ىذا المزرعة أو األرض اشتراكًا أو تممكًا مشػاعاً  ،كما يقاؿ

ػفينا ال يبيػع نصػيبو حتػى يعػرض عميػؾ  ،ىي بينكما ،ال ،ومقسومة محددة ،ىذه الناحية  ،بو((ق  ))الجػار أحػؽ بص 
   .لكنو لدليؿ :قالوا ،تأويؿ فيذا
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صمى اهلل -ويمثموف ليذا بقوؿ األحناؼ في قوؿ النبي  ،وىو الذي دليمو ومستنده يكوف ضعيفاً  ،وىناؾ تأويؿ بعيد
قػػالوا: المقصػػود الصػػغيرةت ألنيػػـ  ،(16)((نكحػػت نفسػػيا بغيػػر إذف ولييػػا فنكاحيػػا باطػػؿ ))أيمػػا امػػرأة  : -عميػػو وسػػمـ

 .فسيا مف غير ولييصححوف أف تزوج المرأة ن
}ِيُن ىذا النوع ىو الذي ليس لو مستند أصاًل مثؿ قوؿ الرافضة  ،"فمعبًا يفيد وما خال" ،وىناؾ نوع يسمونو بالمعب

 .قالوا: عائشة ،[67]البقرة: الُمَه َيْأُمُرُكْم َوْن َتْذَبُحوا َبَقَرًة 
َُ اْلَبْحددَرْيِن  ،قػػالوا: ىػػي الػػنفس َبَقددَرًة  }ِيُن المُددَه َيددْأُمُرُكْم َوْن تَددْذَبُحواوقػػوؿ الصػػوفية:   عمػػي  ىمػػا  [19:حمف]الػػر  }َمددَر

 فيذا ال يمتفت إليو إطالقًا.  ،ليس لو أي مستند ،اىذا يسمى لعبً  ،وفاطمة
ىػو حمػار ": -رحمػو اهلل-ايف الكالـ عمى التأويؿ يقود إلى الكالـ عمػى المجػازت ألف المجػاز كمػا قػاؿ ابػف القػيـ 

الػراج   فإذا ذكر التأويؿ عند المتأخريف ذكر المجازت ألنيـ حينمػا يصػرفونو مػف المعنػى ،أو العكس ،(17)"التأويؿ
 نيـ يحممونو عمى المعنى المجازي.إلى المعنى المرجوح فإ

 :لفي المجاز
لمدا حدد  تقسديم الكد م يلد  حقيقدة ومجداز  ،ولم يحفظ أن وحد من اائمة القول به ،صر  بلفيه المحققون وا 

 القرون المفضمة. بلد
مثاًل:  ،فونوبيذا يعر   ،ىكذا يقوؿ أىؿ المجاز ،المجاز: ىو المفظ المستعمؿ في غير ما وضع لو عمى وجو يص 

 ،اسأؿ أىؿ القرية ،سأؿيقولوف: القرية ما ت   [82]يوسػؼ: }َواْسَأِل اْلَقْرَيَة اُلِتي ُكُلا ِفيَها : -تبارؾ وتعالى-يقوؿ اهلل 
الجػػدار لػػيس لػػو  ،قػػالوا: ىػػذا مجػػاز [77:]الكيػػؼ ُيِريددُد َوْن َيددْلَقُض  }ِجددَدارًا ،فيػػو مقػػدر ،از الحػػذؼفيػػذا يسػػمونو مجػػ

الجيميػػػػة الصػػػػواعؽ المرسػػػػمة عمػػػػى " :سػػػػماه طاغوتػػػػًا فػػػػي كتابػػػػو ،جعمػػػػو طاغوتػػػػاً  -رحمػػػػو اهلل-وابػػػػف القػػػػيـ  ،إرادة
فصػػؿ فػػي  ،والمجػػاز كػػذلؾ اطاغوتًػػ ىػػو اعتبػػر التأويػػؿ ،(18)"فصػػؿ فػػي كسػػر الطػػاغوت الثالػػث"قػػاؿ:  ،"والمعطمػػة

تكمػـ عميػو  ،لتعطيؿ حقائؽ األسما  والصفات وىو طاغوت المجػاز كسر الطاغوت الثالث الذي وضعتو الجيمية
 ،لػو كتػاب صػغير اسػمو الرسػالة المدنيػة فػي ىػذا الموضػوع ،كثيػرًا فػي كتبػو -رحمػو اهلل-شيخ ااسالـ ابػف تيميػة 

  .ير وأطاؿوتكمـ عميو في كتاب اايماف الكب
بكػالـ طويػؿ وأبطمػو مػف خمسػيف وجيػًا.  "الصػواعؽ المرسػمة"فػي  -رحمػو اهلل-وكذلؾ أيضػًا تكمػـ عميػو ابػف القػيـ 

ؿ لمتعبػػد نػػز  فػػي الم   المجػػازجػػواز منػػع "كتابػػو المعػػروؼ  -رحمػػو اهلل-وكتػػب فيػػو الشػػيخ محمػػد األمػػيف الشػػنقيطي 
يقػوؿ: إنػو ال يوجػد المجػاز أصػاًل ال فػي المغػة وال فػي القػرآفت منيـ مػف  -رحميـ اهلل-فيؤال  العمما   ،"وااعجاز
وأف مػا  ،وأف العػرب مػا كانػت تعػرؼ ىػذا ،مبػيف عربػي مسػافوالقػرآف نػزؿ ب ،جد في القػرآفجد في المغة و  ألف ما و  

فػػي معمػػر بػػف مثنػػى  ةوبعػػض مػػف كتػػب كػػأبي عبيػػد ،العبػػاد" أفعػػاؿخمػػؽ "ورد فػػي كػػالـ المتقػػدميف كالبخػػاري فػػي 
                                                 

صمى اهلل عميو -(، والترمذي، أبواب النكاح عف رسوؿ اهلل 2083ح، باب في الولي، برقـ )أخرجو أبو داود، كتاب النكا - 16
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 (.2709إسناد ضعيؼ لضعؼ ابف لييعة"، وصححو األلباني في صحي  الجامع، برقـ )
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ف كػػاف يعػػد مػػف المعتزلػػة قػػالوا: يقصػػدوف مػػا يسػػو  "مجػػاز القػػرآف" :وكتابػػ وال يقصػػدوف ىػػذا  ،ويجػػوز فػػي المغػػة غوا 
    رؼ فيو الكالـ عف ظاىره المتبادر إلى معنى آخر.الذي ص   -رؼالص  -المعنى 

ر ما وضع لو يالمفظ المستعمؿ في غ :: حينما يقولوف بأف المجاز-رحمو اهلل-ويقولوف كشيخ ااسالـ ابف تيمية 
اجتمعػػوا ووضػػعوا  اعػػرؼ أف قوًمػػوال ي   ،يقولػػوف: معنػػى ىػػذا أف المغػػات وضػػعية ،ثػػاف   معنػػىىنػػاؾ  إًذايعنػػي أواًل فػػ

نػاس واسػتعمموىا فػي   لمػا وضػعوىا جػاذلؾ وبعد  ،االستعماؿ الثاني ،االستعماؿ األوؿ ،المغات واتفقوا نضع ىذا
ف الحقيقػػة ىػػي إثػػـ يقػوؿ ليػػـ:  ،[31]البقػرة: َم هَدَم اْاَْسددَماَن ُكُمَهددا }َوَأمُددواهلل قػاؿ:  ،مػػا يعػػرؼ ،غيػر مػػا وضػػعت لػو

السامع  حينما يتكمـ المتكمـ ،كؿ ىذه ،المحاؽو والقرائف السباؽ  ،فالتبادر أحيانًا يكوف مف السياؽ ،المعنى المتبادر
 ،سػػتعماؿ أوؿ أو اسػػتعماؿ ثػػاف  نػػدنا اوال يوجػػد ع ،ىػػو الحقيقػػةالمعنػػى ىػػذا  ،يتبػػادر إلػػى ذىنػػو يتوجػػو إليػػو معنػػى

يقػوؿ: مػا المعنػى المتبػادر؟  ،وأصمحت الميزاب ،يقوؿ: إذا قمت: جرى الميزاب ،ويمثؿ بأمثمة تحير أحيانًا السامع
ىػػػؤال  يجعمػػػوف  ،فأييمػػػا الحقيقػػػة والمجػػػاز ،وتقػػػوؿ: جػػػرى الميػػػزاب يعنػػػي المػػػا  ،أصػػػمحت الميػػػزاب يعنػػػي المجػػػرى

أيف الحقيقة  ،وحفرت النير ،يقوؿ: جرى النير ،حاؿ ومحؿ ،عالقة الحالية والمحميةب اأحدىما حقيقة والثاني مجازً 
ف الخالؼ حقيقي وليس بمفظي كما يقولػو إضع أواًل وأيف الذي وضع ثانيًا؟ ويقوؿ ليـ: ي و  ذوأيف المجاز؟ أيف ال

يقوؿ: السمؼ مػا كػانوا  ،بعضيـت ألف مف أىؿ العمـ مف يقوؿ: الخالؼ لفظي كابف قدامة وطوائؼ مف أىؿ العمـ
المجاز يص  نفيػو وال يمكػف أف ينفػى شػي  ممػا قالػو  ،يقوؿ: ال ،لكف يتعامموف عمى ىذا األساس ،ايسمونو مجازً 

فيػذا تكػذيب  ،ف أف تقػوؿ: الجػدار لػيس لػو إرادةما يمك }ِجَدارًا ُيِريُد َوْن َيْلَقُض  ،فيذا تكذيب لو ،-عز وجؿ-اهلل 
نقػػػوالت جيػػػدة عػػػف شػػػيخ  اأو انظػػػروا فػػػي الحاشػػػية فييػػػ ،ىػػػذه الكتػػػب التػػػي ذكرتيػػػا آنفػػاً  ومػػػف شػػػا  فميراجػػػع ،لمخبػػر
والمنػذر بػف سػعيد  ،وداود بف عمي الظاىري ،وذكر جماعة ممف نفوا المجاز كابف حامد ،وعف ابف القيـ ،ااسالـ
لكػف ىػؿ ىػذا محػؿ  ،مػـىػؤال  وجماعػة مػف أىػؿ الع ،وابف خويز منداد أيضػاً  ،يني مف الشافعيةيوااسفرا ،البموطي

  .اتفاؽ بيف أىؿ السنة؟
ولكػػنيـ لػػـ يسػػمطوه عمػػى نصػػوص الصػػفات والمعػػاد  ،يوجػػد مػػف عممػػا  أىػػؿ السػػنة مػػف أثبػػت المجػػاز ،الجػػواب: ال

قػػالوا: المجػػاز موجػػود لكػػف ال يجػػوز تحريػػؼ ىػػذه الحقػػائؽ الشػػرعية  ،وحقػػائؽ الشػػرع كمػػا فعمػػت الطوائػػؼ المنحرفػػة
وال أرى أف نشتط  ،بدع أو يضمؿ أو نحو ذلؾأثبت المجاز بيذا االعتبار ال يمكف أف ي   فمف ،وأسما  اهلل وصفاتو

ومػف قػاؿ: إف المجػاز موجػود فػي المغػة أو  ،مػف تبػيف لػو أف المجػاز غيػر ثابػت فػال ضػير ،كثيرًا في ىذه المسػألة
 في القرآف ولكف ال نسمطو عمى ما سبؽ فال ضير. 

نما أقصد  ،كذاال أقصد أف اانساف يكوف مخيرًا ى فال يكوف ذلؾ  ،يترج  لطالب العمـ ىذا أو ىذاو قد يتبيف أنو وا 
  ىذا الذي أقصد. ،أو التضميؿ ،محاًل لمتبديع

لكػػف يوجػػد مػػف أىػػؿ السػػنة مػػف أىػػؿ  ،الػػذي أظنػػو أقػػرب أف المجػػاز ال وجػػود لػػو ال فػػي القػػرآف وال فػػي لغػػة العػػربو 
ما في  ،العمـ مف قاؿ بإثباتو  المغة والقرآف.إما في المغة وا 

 فتذرع به الملتزلة والجهمية يل  اْللحاد في الصفاْ. :يقول
 استولى. [3]يونس: }اْسَتَوى فحرفوىا  ،إلحاد في الصفات ،االحاد ىو الميؿ



ومدن تكمدم بده مدن وهدل  ،وال التدابلون لهدم بهحسدان ،وال وصدحابه ،وال رسدوله ،قال الشيخ: ولدم يدتكمم الدرا بده
 ومراده ون هذا مما يجوز في المغة. ،اآلياْ: هذا من مجاز المغة المغة يقول في بلض

يعنػي  ،(19)(())وجدناه بحراً  "،خمؽ أفعاؿ العباد"وكما قمت لكـ: تجد في  ،ألبي عبيدة "مجاز القرآف"يعني كما في 
توسػع فيػو  ،وغس ػؿ: ىذا مػف مجػاز المغػة يعنػي ممػا ييقو  ،ذلؾ -صمى اهلل عميو وسمـ-الفرس لما قاؿ فييا النبي 

 في العبارات.
فكيدء يصدح حمدل اآليداْ القرهليدة أمد   ،لم يرد هذا التقسيم الحاد  السيما وقد قدالوا: ين المجداز يصدح لفيده

 .؟!مثل ذلك
ولديس فدي  ،المجداز يصدح لفيده" :يػردوف بيػذه الجممػة ،ىذا أعظـ ما يردوف بو عمى القػائميف بػأف الخػالؼ لفظػي

 القرهن ما يصح لفيه".
 فهلهم قد وطبقوا أم  ما هو شر مله. ،ك يطباق المتأخرين أميهلّ وال يهول

يعنػػي كثيػػر مػػف المتػػأخريف أطبقػػوا عمػػى عقائػػد أىػػؿ الكػػالـ مػػثاًل والتصػػوؼ وصػػار ذلػػؾ سػػاريًا سػػرياف النػػار فػػي 
وصػػار كثيػػر مػػػف  ،وصػػار ذلػػؾ ىػػو الػػذي يػػػدرس فػػي كثيػػر مػػف المعاىػػد والمػػدارس منػػػذ قػػروف متطاولػػة ،اليشػػيـ

وال يعنػي  ،وشرح الحديث وما أشبو ذلؾ ىػـ مػف المنتسػبيف لمعمػـو الكالميػة ،والتفسير ،أصوؿ الفقو المصنفيف في
 ىذا أف الحؽ فيما قالوا واعتقدوا.

 وك م اهلل وك م رسوله ملزه أن ذلك. ،وذكر ابن القيم خمسين وجهًا في بط ن القول بالمجاز
 ،والذيف يثبتوف المجاز يقولوف: األصؿ في الكالـ الحقيقة ،اال نطيؿ فيو أكثر مف ىذ ،-إف شا  اهلل-ىذا واض  
ذا احتمؿ   قدمت الحقيقة. -دار الكالـ بيف الحقيقة والمجازأي -وا 

 :اْلأجاز
 والقرهن ملجز وبدًا. ،سالم أن الملارضة ،مقرون بالتحدي ،الملجزة: ومر خارق لملادة

 ،عػاجز عػف فعػؿ كػذا ،تقػوؿ: عػاجز عػف القيػاـ بكػذا ،والعجػز اسػـ لمقصػور عػف الشػي  ،إثبات العجز :ااعجاز
ذا ثبت ااعجاز ظيرت قدرة الم   ،يقابميا ،يعني ضد القدرة ،اسـ لمقصور عف فعؿ الشي    ز. عجِ وا 

بإظيػار عجػز العػرب عػف  ،بػدعوى النبػوة -صػمى اهلل عميػو وسػمـ-المقصود ىنا بااعجاز: إظيار صدؽ النبػي و 
}ُقْل َلِئِن  ،ومف جا  بعد الذيف خوطبوا بالقرآف ،األعاجـ واانس والجف جميعاً معارضتو وعجز غير العرب أيضًا 

ْلددُس َواْلِجددنل َأَمدد  َوْن َيددْأُتوا ِبِمْثددِل َهددَذا اْلقُددْرهِن اَل َيددْأُتوَن ِبِمْثِمددِه َوَلددْو َكدداَن َبْلُضددهُ  ِْ اْلِْ  ْم ِلددَبْلٍض َظِهيددرًا اْجَتَمَلدد
  فيـ عاجزوف عف ذلؾ. ،[88]ااسرا :

 ،والقدرهن ملجدز وبدداً  ،الملجزة قال: هي ومر خدارق لملدادة مقدرون بالتحددي سدالم أدن الملارضدةينا لما ذكػر ف
وعامػػة مػػا فػػي ىػػذا الكتػػاب ىػػو مػػف كػػالـ شػػيخ  ،متشػػرب لكػػالـ شػػيخ ااسػػالـ ابػػف تيميػػة -رحمػػو اهلل-المؤلؼ فػػ

التعبيػر بػالمعجزة لػـ  ىػذا ،أمػر خػارؽ لمعػادة قولو بأف المعجػزة:ف ،ولكنو فاتو ىذا ،-رحمو اهلل-ااسالـ ابف تيمية 

                                                 

الفضائؿ، باب في (، ومسمـ، كتاب 2820أخرجو البخاري، كتاب الجياد والسير، باب الشجاعة في الحرب والجبف، برقـ ) - 19
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ِْ قػاؿ:  ،اييات ،الذي في الكتاب والسنة ىو آيات األنبيا و  ،يرد في الكتاب وال في السنة َْ ِبآَيٍة َفْأ َْ ِجْئ }ِيْن ُكْل
 نبوة نوعاف: وآيات األنبيا  ودالئؿ ال ،في كالـ السمؼ بدالئؿ النبوة يعبر عنياو  ،يعني معجزة [106]األعراؼ: ِبَها 

 .نوع خارؽ لمعادة التي سموىا المعجزات
 ،والصػمة ،وااحسػاف ،والبػر ،والعػدؿ ،وحقيقػة مػا يػدعو إليػو مػف الصػدؽ ،ونوع ليس بخػارؽ لمعػادة كإشػراؽ الوجػو

مػا سػأؿ عػف معجػزة  ،األسئمة التي وجييا ىرقؿ ألبػي سػفياف ومػف معػو لػـ يسػأؿ عػف شػي  مػف خػوارؽ العػاداتو 
لمػػا " ،أي شػػي  يػػدعو؟ ىػػؿ فػػي آبائػػو مػػف ممػػؾ؟ إلػػى غيػػر ذلػػؾ مػػف األسػػئمة المعروفػػةعػػف سػػأؿ  ،وعػػرؼ أنػػو نبػػي

 ،فمثػػؿ ىػػذا يقػػاؿ لػػو: دالئػػؿ النبػػوة ،(20)"-عميػػو الصػػالة والسػػالـ-نظػػرت إلػػى وجيػػو عرفػػت أنػػو لػػيس بوجػػو كػػذاب 
ونوع غير خارؽ وىذه  ،وىي التي سماىا المتأخروف بالمعجزات ،آيات األنبيا  نوعاف: نوع خارؽأو فدالئؿ النبوة 

 ،وانفػالؽ البحػر ،عصػا موسػى :خارؽ يظير عمى أيدي األنبيا  مثؿ :-انتبيوا-والخارؽ نوعاف  ،ليست معجزات
 ،وتسػبي  الطعػاـ ،ونبػع المػا  بػيف أصػابعو ،انشػقاؽ القمػر :ومثؿ اييات التي ظيػرت مثػؿ ،واييات الباقية ،واليد

 وىكذا.
المتأخروف سػموا الػذي يظيػر عمػى يػد األنبيػا   ،ونوع يظير عمى يد أتباعو ،دهفالخارؽ نوعاف: نوع يظير عمى ي

 .والذي يظير عمى يد أتباعيـ كرامة ،معجزة -عمييـ الصالة والسالـ-
ومف آيات األنبيا ت ألف ذلؾ مما يظيره  ،والواقع أف جميع ذلؾ مف دالئؿ النبوة ،ة في االصطالحنقوؿ: ال مشاح  

 .ىو دليؿ عمى صدقيـت ألف ذلؾ وقع بسبب اتباعيـاهلل عمى يد أتباعيـ 
 ،عصػػا موسػػى :الخػوارؽ نوعػػاف: نػوع يكػػوف عمػػى سػبيؿ التحػػدي مثػؿ ،ىػذه الخػػوارؽ التػي تظيػػر عمػى يػػد األنبيػػا 

ىػػذه يقصػػد بيػػا  ،-عميػػو الصػػالة والسػػالـ-وناقػػة صػػال   ،-صػػمى اهلل عميػػو وسػػمـ-وانشػػقاؽ القمػػر لمنبػػي  ،واليػػد
 .؟مف يستطيع ،ىاتوا مثميا ،التحدي

إمػا  ،ال يقصػد بيػا التحػدي -عمػييـ الصػالة والسػالـ-ىناؾ نوع مف خوارؽ العادات التي تظير عمى يد األنبيا  و 
ىػػؿ يقصػػد بػػو التحػػدي؟ يمسػػ  عمػػى عينػػو  ،تكثيػػر الطعػػاـ ،نبػػع المػػا  بػػيف أصػػابعو :أف تكػػوف بػػيف أتبػػاعيـ مثػػؿ

 بيف المؤمنيف بو ال يقصد بو التحدي. ،وكؿ ىذا يعتبر بيف أصحاب ،تسبي  الطعاـ ،فترجع كما ىي
ىػػذا تعريػػؼ  ،إذا كػػاف األمػػر كػػذلؾ لمػػاذا يقػػوؿ ىنػػا: أمػػر خػػارؽ لمعػػادة مقػػروف بالتحػػدي؟ ىػػذا تعريػػؼ المتكممػػيففػػ

قػػالوا ذلػػؾت ألنيػػـ ال يفرقػػوف بػػيف  ،وتػػبعيـ مػػف تػػبعيـ مػػف طوائػػؼ المتكممػػيف عمػػى ىػػذا ،المعتزلػػة بالدرجػػة األولػػى
 فإذ ،قػالوا: فيػذا يػدعو إلػى االلتبػاس ،ى يد األنبيا  والخوارؽ التي تظيػر عمػى يػد السػحرةالخوارؽ التي تظير عم

  .البد مف وجود دعوى النبوة والتحدي
ىػي  -عمػييـ الصػالة والسػالـ-الخػوارؽ التػي تظيػر عمػى يػد األنبيػا   ،الخوارؽ فرؽ في ىذه ىناؾ ،نقوؿ ليـ: ال

 ،ألحد ميما أوتي مف ميارات وقػوة وشػعوذة أو سػحر أف يػأتي بمثميػا ال يمكف ،لعادة غيرىـ ،خارقة لجنس العادة
إنمػا يػأتي سػاحر بمثميػا أو  ،أما خػوارؽ السػحرة فميسػت بخارقػة لمعػادة مطمقػاً  ،ما يمكف ،خارقة لعادة جنس غيرىـ

                                                 

(، وابف ماجو، 2485، برقـ )-صمى اهلل عميو وسمـ-أخرجو الترمذي، أبواب صفة القيامة والرقائؽ والورع عف رسوؿ اهلل  - 20
، وقاؿ محققوه: "إسناده صحي ، رجالو (23784(، وأحمد في المسند، برقـ )3251أبواب األطعمة، باب إطعاـ الطعاـ، برقـ )

 (.569ثقات رجاؿ الشيخيف"، وصححو األلباني في السمسمة الصحيحة، برقـ )



و عميػػ-لمػػا اجتمػػع السػػحرة عمػػى موسػػى  ، يمكػػفاللكػػف األنبيػػا  ىػػؿ يمكػػف ألحػػد أف يػػأتي بمثميػػا؟  ،بػػأعظـ منيػػا
 ،[46]الشػعرا : }َفدأُْلِقَي الُسدَحَرُة َسداِجِديَن فمباشرة عرفوا  ،وألقى عصاه فإذا ىي تمقؼ ما يأفكوف -الصالة والسالـ
 ىذا ليس بسحر.

 .يعني ما يستطيع أحد أف يأتي بمثمو ،سالم أن الملارضةيقوؿ: 
عممػو فػي شػي  مػف كتػب عمػـو القػرآف وال وال أ اسني   اتعريؼ أىؿ السنة؟ أعطيكـ تعريفً  ،ؼ المعجزةكيؼ نعر   فإذ

لكػف التعريػؼ الػذي يوافػؽ  ،-أمػر خػارؽ-ولعمكـ درسػتموه  ،كميـ يذكروف ىذا التعريؼ الذي سمعتـ ،أصوؿ الفقو
أصوؿ أىؿ السنة يمكف أف نقوؿ فيو مثاًل: ىي ما يظيره اهلل تعالى مف اييات والبراىيف الدالة عمى نبوة األنبيػا  

 والخروج عف مقدورىـ مع عجزىـ عف معارضتيا.  ،بشرط خرؽ عادة الثقميف غير األنبيا  ،مما يستمـز صدقيـ
أما الػذي عمػى يػد السػحرة فكػؿ مػف تعممػو اسػتطاع أف  ،لعادة الثقميف اما يأتي عمى يد األنبيا  خارقً  ،ىذه المعجزة
 يأتي بمثمو.

 ف معجز أبدًا أعجز الفصحا .وليذا يقوؿ: القرآ ،ما استطاعوا ،معجز ،القرآف تحداىـ اهلل بو
وو  ،وو أشر سور ،هم تلال  أم  ون يأتوا بحدي  مثمهاوقد تحد ،وأجز الفصحان مع حرصهم أم  ملارضته

  وذكر اللممان وجوهًا من يأجازه. ،سورة
 ِمددددِه }َفْمَيددددْأُتوا ِبَحددددِديٍ  ِمثْ  ،-الحاشػػػػية-فػػػػي اليػػػػامش أيضػػػػًا  ووتجدونػػػػ ،ىػػػػذا كثيػػػػرًا مػػػػا تجػػػػدوف ،يقولػػػػوف: تحػػػػداىـ

ٍْ َواْدُأدوا َمدِن  ،يقولوف: ثـ تحداىـ بعشر سػور ،[34]الطور: }َوْم َيُقوُلوَن اْفَترَاُه ُقْل َفْأُتوا ِبَلْشدِر ُسدَوٍر ِمْثِمدِه ُمْفَتَرَيدا
 .آية ىود [13]ىود: اْسَتَطْلُتْم ِمْن ُدوِن الُمِه ِيْن ُكْلُتْم َصاِدِقيَن 

 .تحداىـ بسورة [38]يونس: ْفَترَاُه ُقْل َفْأُتوا ِبُسوَرٍة }َوْم َيُقوُلوَن اوىكذا في آية يونس 
ْن ُكْلُتْم ِفي َرْيٍا ِمُما َلُزْلَلا َأَم  َأْبِدَلا َفْأُتوا ِبُسوَرٍة ِمْن ِمْثِمِه وىكذا في آية البقرة   .[23]البقرة: }َواِ 

ْلدُس َواْلِجدنل َأَمد  وفي آية ااسرا   ِْ اْلِْ  [88]ااسػرا : َوْن َيدْأُتوا ِبِمْثدِل َهدَذا اْلقُدْرهِن اَل َيدْأُتوَن ِبِمْثِمدِه }ُقْل َلِئِن اْجَتَمَل
ىذا  ،ثـ بكذا ،فيذا الترتيب القوؿ بأنو تحداىـ أواًل بكذا ثـ بكذا ،فيذه السور منيا ما ىو مكي ومنيا ما ىو مدني

تارة تحداىـ أف يأتوا  ،ف اهلل تحداىـإ يعني ىؿ فعاًل نزلت ىذه ثـ ىذه؟ أو يقاؿ: ،يحتاج إلى معرفة ترتيب النزوؿ
 واهلل تعالى أعمـ. ،؟وتارة بسورة دوف تقيد بيذا التدرج بالنسبة لمزماف ،وتارة بعشر سور ،بمثمو

 وحسن تأليفه.. ،وذكر اللممان وجوهًا من يأجازه ملها وسموبه وب غته وبياله وفصاحته
بمػا فيػو مػف فصػاحة وبالغػة أعجػزت الفصػحا  والبمغػا  أف  ،الكالـ السابؽ ىو يرجع إلى قضية ااعجاز المغػوي

: }َوُهدْم ِمدْن َبْلدِد َغَمدِبِهْم َسدَيْغِمُبوَن  ،فيػذا إعجػاز ،وذكر نوعًا آخر وىو إخباره عف المغيبػات ،يأتوا بمثمو  [3]الػرـو
  .وتحقؽ ىذا

إف  ،إذا نظػرت إلػى تػأثيره ،يعني: بمعنى أف القرآف يأسر مف سمعو ،غير ذلك : والروأة في قموا الساملينقال
نظرت إلى ما فيو مف التشريع الذي ال يزاؿ يبير ويعترؼ كبار أساتذة القانوف في العالـ بأنو ال يوجد كتػاب مثػؿ 

 ،إلػى آخػر مػا ذكػر ،ف اانجيػؿ فيػو مختمقػاتا  و  ،ف القػرآف ىػو الػذي انتصػرإبعض الغربييف يقػوؿ: و  ،ىذا الكتاب
وذكػرت لكػـ فػي بعػض المناسػبات  ،ف القػرآف ىػو الػذي انتصػرا  و  ،انجيؿ المحرؼمحا ىذا ا ،فيقوؿ: محاه القرآف

فجمػس أيامػًا فػي بيتػو  ،مف قبؿ الكندي الفيمسوؼ المعروؼ لما قاؿ لو تالمذتو ومريدوه: نريد شيئًا مثؿ ىذا القرآف



ْْ َلُكدْم }َيدا َويلَهدا الُدِذيَن هَمُلدفقػاؿ: فتحػت المصػحؼ فنظػرت فػي سػورة المائػدة  ،ثـ خرج إلػييـ وا َوْوفُدوا ِبداْلُلُقوِد ُوِحمُد
 يقػوؿ: أمػر وأجمػؿ ثػـ ،[1]المائػدة: َبِهيَمُة اْاَْلَلاِم ِياُل َما ُيْتَم  َأَمْيُكْم َغْيَر ُمِحمِّي الُصْيِد َوَوْلدُتْم ُحدُرٌم ِيُن المُدَه َيْحُكدُم 

ىػذا ال يمكػف أف  ،واحػدة ةوقػاؿ: ىػذا كمػو فػي آيػ ،وذكػر أشػيا  ،ثػـ حكػـ  ي الُصدْيِد َوَوْلدُتْم ُحدُرمٌ }َغْيَر ُمِحمِّ اسػتثنى 
 يؤتى بمثمو. 

تجػػػػد بعػػػػض كبػػػػار فالسػػػػفة الغػػػػرب  ،كػػػػؿ منصػػػػؼ يقػػػػوؿ مثػػػػؿ ىػػػػذا الكػػػػالـ وال زاؿ ،الكنػػػػدي ،ىػػػػذا فيمسػػػػوؼ كبيػػػػر
ا وكثيػػر منيػػ :يقػػوؿ ،قػػرأ كثيػػرًا منيػػا مػػرة واحػػدة ابػػأف مكتبتػػو تحػػوي ممفػػات كثيػػرة جػػد  المعاصػػريف يػػذكر عػػف نفسػػو 

ىػذا  ،الرجػؿ مػا ىػو مسػمـ ،كتاب محمد ،ه دائمًا وأعيده ىو القرآفؤ الذي أقر  يقوؿ: ولكف الكتاب ،لمديكور ما قرأتو
بالغػػة و فتأخػػذىـ روعتػػو ومػػا فيػػو مػػف تشػػريع وفصػػاحة  وفيقػػر  ىػػؤال  أعػػاجـ ومػػع ذلػػؾ ينبيػػروف حينمػػا ،القػػرآف

خبار عف المغيباتو    إلى غير ذلؾ مف أنواع ااعجاز. ،ا 
 ،وقاؿ: إنو لمثمر أعاله ،عجب مف سمعو ويستيويوحالوة بمعنى أنو ي   ،: حت  قال الوليد: ين لقوله لح وةيقول

نػػو ليعمػػو وال يعمػػ ،ي خصػػب عػػذبأ ،مغػػدؽ أسػػفمو ،فػػؽ لػػذلؾيعنػػي: يجتنيػػو مػػف و   يعمػػو عمػػى غيػػره مػػف  ،عميػػو ىوا 
نو ليحطـ ما تحتو. ،الكالـ  وا 

 اطباته أمم وله ملجز من وجوه كثيرة.ومن تأمل حسله وبديله وبياله ووجوه مخ
   ااعجاز المغوي فقط. ،ال يختص ااعجاز بالمغة ،ىو ىذا
 :اامثال

وهدي  ،ضربها اهلل تذكيرًا ووأظداً  ،وأده الشافلي مما يجا أم  المجتهد ملرفته ،ومثال القرهن من وأظم أممه
 صور الملالي بصورة ااشخاص.تُ 

لكػف مػا  ،؟[43]العنكبػوت: }َوَما َيْلِقُمَها ِياُل اْلَلاِلُموَن كيؼ ال واهلل يقػوؿ:  ،لقرآفال شؾ أف األمثاؿ مف أعظـ عمـ ا
كشػػيخ مػػف يػػرى فمػػف أىػػؿ العمػػـ  ،وذكػػرت كػػالـ أىػػؿ العمػػـ ،تكممػػت عمػػى ىػػذا فػػي رمضػػاف طػػويالً  ،المػػراد بالمثػػؿ؟

أف المثػؿ يرجػع إلػى  -كثػرة التتبػعوكالمو أجود ما وقفت عميو في ىػذا البػاب مػع  -رحمو اهلل-ااسالـ ابف تيمية 
وأف أمثػػاؿ  ،فيػػو يػػرى أف القضػػية تتعمػػؽ باالعتبػػار ،راجػػع إليػػو ،لػػو تعمػػؽ بمعنػػى الشػػبو فػػي األصػػؿ ،الشػػبومعنػػى 
  .عمى اختالؼ أنواع األمثاؿ كما سيأتي ،(21)ضرب لالتعاظالقرآف ت  

}َمدَثُمُهْم َكَمثَدِل الُدِذي  ،بشػي  فػي حكمػووبعض أىؿ العمـ يقولوف: المثؿ ىو تشػبيو شػي   -رحمو اهلل-ابف القيـ و 
بيػا  انتفػع ،حػاؿ المنػافؽ مػع حػاؿ الػذي اسػتوقد النػارك ،وتقريػب المعقػوؿ مػف المحسػوس ،[17]البقػرة: اْسَتْوَقَد َلارًا 

ا حرارتيػػػ توبقيػػػ [17]البقػػػرة: }َذَهدددَا المُدددُه ِبُلدددورِِهْم  ،ذىػػػب نورىػػا ،انطفػػػأت ذلػػػؾ دمػػدة حقػػػف دمػػػو وأحػػػرز مالػػو وبعػػػ
حراقيػػا ودخانيػػا أو أحػػد المحسوسػػيف  ،وتقريػػب المعقػػوؿ مػػف المحسػػوس ،تشػػبيو شػػي  بشػػي  فػػي حكمػػو"يقػػوؿ:  ،وا 

    ىذا كالـ ابف القيـ. ،(22)"واعتبار أحدىما بايخر ،مف ايخر
ْم }َمَثُمهُ كر المماثؿ فيو بمعنى الشبو فإف ذ   ،يطمؽ عمى الشبو وعمى الصفة ،وبعضيـ يقوؿ: إنو يرجع إلى الشبو

ال فػالمراد بػو الصػفة  [17]البقػرة: َكَمَثِل اُلِذي اْسَتْوَقَد َلارًا  }َمثَدُل اْلَجُلدِة اُلِتدي ُوِأدَد اْلُمُتقُدوَن ِفيَهدا َوْلَهداٌر ِمدْن َمداٍن وا 
                                                 

 (.445-444/ 3انظر: الجواب الصحي  لمف بدؿ ديف المسي  البف تيمية ) - 21

 (.116/ 1انظر: إعالـ الموقعيف عف رب العالميف ) - 22



ولـ يذكر  [15]محمد: يَن َوَوْلَهاٌر ِمْن َأَسٍل َغْيِر هِسٍن َوَوْلَهاٌر ِمْن َلَبٍن َلْم َيَتَغُيْر َطْلُمُه َوَوْلَهاٌر ِمْن َخْمٍر َلُذٍة ِلمُشاِربِ 
 .صفة الجنة ،ف ىذه ايية بمعنى الصفةإوليذا بعض أىؿ العمـ يقوؿ:  ،المماثؿ

  .ولكنو يجيب عف ذلؾ بنوع مف التكمؼ ،ويقوؿ: ال يأتي المثؿ بمعنى الصفة ،وبعضيـ يمنع ىذا
ولكف ليس  ،ىذا يرجع إلى كالـ ابف القيـ ،وعة وجماالً وبعضيـ يقوؿ: ىو إبراز المعنى في صورة حسية تكسبو ر 

 فاألمر يحتاج إلى مزيد مف التأمؿ. ،-كما سيأتي-األمثاؿ في القرآف أنواع  ،كؿ األمثاؿ عند التأمؿ ىكذا
 :(23)يذكر أف األمثاؿ المضروبة لممعاني عمى نوعيف -رحمو اهلل-شيخ ااسالـ ابف تيمية 
 .األوؿ: األمثاؿ المعينة

 ،المعينة ما المػراد بيػا عنػده؟ ىػي التػي يقػاس فييػا الفػرع بأصػؿ معػيف موجػود أو مقػدر ،لثاني: األمثاؿ المطمقةوا
وبعػػض  ،[17]البقػػرة: }َمددَثُمُهْم َكَمثَددِل الُددِذي اْسددَتْوَقَد َلددارًا : كقولػػو ،يقػػوؿ: ىػػذه فػػي القػػرآف تبمػػ: بضػػعًا وأربعػػيف مػػثالً 

}َوَيدَودل َوَحدُدُكْم َوْن سػتفاد حكػـ الفػرع منػو بغيػر تصػري  بػذكر الفػرع كقولػو: المواضع يذكر تعالى األصػؿ المعتبػر لي
ِْ َوَوَصدا ُيدٌة َتُكوَن َلُه َجُلدٌة ِمدْن َلِخيدٍل َوَوْأَلداٍا َتْجدِري ِمدْن َتْحِتَهدا اْاَْلَهداُر َلدُه ِفيَهدا ِمدْن ُكدلِّ الُثَمدرَا َبُه اْلِكَبدُر َوَلدُه ُذرِّ

ْْ  ُضَلَفاُن َفَأَصاَبَها مػا ىػو األصػؿ ومػا ىػو  ،بػو الوممػث   الفينا ما ذكر ممػث   ،[266]البقرة: ِيْأَصاٌر ِفيِه َلاٌر َفاْحَتَرَق
مػو وعممػو وبنػاه حاؿ اانساف حينما يػذىب عنػو مػا أم   :فيكوف ىذا مثؿ ،ولكف ذلؾ يعتبر ويحتاج إلى تدبر ،الفرع

ي عنػػده ىػػذه المزرعػػة ذىػػذا اانسػػاف الػػ :مثػػؿ ،ونحػػو ذلػػؾ ،فسػػاد القصػػدو  ،ولكنػػو أفسػػده إمػػا بااشػػراؾ ،مػػدة العمػػر
طػػوؿ عمػػره وىػػو يغػػرس ويػػزرع فييػػا حتػػى وصػػؿ إلػػى حػػاؿ الضػػعؼ وكبػػر السػػف وعنػػده ذريػػة ضػػعفا  أحػػوج مػػا 

 ،ىنػا مػا ذكػر ىػذا ،وىكػذا يفعػؿ الشػرؾ بأعمػاؿ اانسػاف ،ثـ جا ىا إعصار فيو نار فاحترقت ،يكونوف إلى غمتيا
 فيذه ىي األمثاؿ المعينة. ،فيـؾ بالتدبر وي  در  لفرع الداخؿ تحتو ي  فا ،لكنو ذكر ىذا األصؿ

}َيدا َويلَهدا الُلداُس ُضدِرَا مثاًل في قولػو:  ،-اهلل حمو-تيميةااسالـ ابف النوع الثاني: وىي األمثاؿ الكمية عند شيخ 
ْن َيْسدُمْبُهُم الدذلَباُا َشدْيًئا اَل َمَثٌل َفاْسَتِمُلوا َلُه ِيُن اُلِذيَن َتْدُأوَن ِمْن ُدوِن الُمِه َلْن  َيْخُمُقوا ُذَباًبدا َوَلدِو اْجَتَمُلدوا َلدُه َواِ 

}ُضِرَا َمَثٌل َفاْسدَتِمُلوا َلدُه ؿ بو؟ ؿ وأيف الممث  ايف أيف الممث   ،[73]الحج: َيْسَتْلِقُذوُه ِمْلُه َضُلَء الُطاِلُا َواْلَمْطُموُا 
}َمدَثُمُهْم َكَمثَدِل لػيس ىػذا كقولػو:  ،تأمػؿ وتػدبرإلػى وىػذا يحتػاج  ،ُدوِن الُمِه َلْن َيْخُمُقوا ُذَباًبا ِيُن اُلِذيَن َتْدُأوَن ِمْن 

  .فتتنوع ،[17]البقرة: اُلِذي اْسَتْوَقَد َلارًا 
ْْ َوْوِدَيددٌة ِبَقددَدرَِها َفاْحَتَمددَل ال قولػػو تعػػالى مػػثاًل:تأمػؿ  ُسددْيُل َزَبددًدا رَاِبًيددا َوِمُمددا ُيوِقددُدوَن }َوْلددَزَل ِمددَن الُسددَماِن َمدداًن َفَسدداَل
ىنػا  ،[17]الرعػد: }َوِمُما ُيوِقُدوَن َأَمْيِه ِفي الُلاِر اْبِتَغداَن ِحْمَيدٍة َوْو َمتَداٍع َزَبدٌد ِمْثمُدُه  مثؿ ثاف  ىذا  ،[17]الرعد: َأَمْيِه 
 الباطؿ زبد.  ،الحؽ والباطؿ ،بيف المرادف [17]الرعد: }َكَذِلَك َيْضِرُا الُمُه اْلَحُق َواْلَباِطَل قاؿ: 

}َوَضَرَا الُمُه  ،لالعتبار واالتعاظ -عز وجؿ-يرى أف المثؿ ىو كؿ ما ذكره اهلل أنو خالصة كالـ شيخ ااسالـ ف
ْْ ِبدَألْ  ْْ هِمَلدًة ُمْطَمِئُلدًة َيْأِتيَهدا ِرْزُقَهدا َرَغدًدا ِمدْن ُكدلِّ َمَكداٍن َفَكَفدَر ُلِم المُدِه َفَأَذاَقَهدا المُدُه ِلَبداَس اْلُجدوِع َمَثً  َقْرَيدًة َكاَلد

  .ؿ بو؟ؿ والممث  أيف الممث   ،[112]النحؿ: َواْلَخْوِء 
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ويخػاؼ أف يقػع  ،مػف كػذا ،مػف معصػية ،مف ذنوب ،يرجع اانساف إلى حاؿ الواقع الذي ىو فيو مثاًل مف تقصير
لمػػاذا داخمػػة فػػي األمثػػاؿ؟ يقػػوؿ: ألف اهلل  ،ألمثػػاؿكػػة داخمػػة فػػي اوليػػذا يقػػوؿ: قصػػص األمػػـ الميم   ،ثػػؿ ذلػػؾلػػو م

 ،التت ألف ذلؾ يمكػف أف يقػع لمػف عمػؿ عمميػـسمى العقوبات مث   ،التوسماىا مث   ،(24)ذكرىا لالعتبار واالتعاظ
فشػػيخ ااسػػالـ يػرى أف كػػؿ ىػػذه األمػور المػػذكورة لالتعػاظ واالعتبػػار سػػوا  ذكػر فييػػا لفػػظ  ،وأف يصػير إلػػى حػاليـ

}َوْو َكَصديٍِّا ِمدَن  ،[259:]البقػرة }َوْو َكاُلِذي َمُر َأَم  َقْرَيٍة َوِهدَي َخاِوَيدٌة َأَمد  ُأُروِشدَها  :لتشبيو بالكػاؼأو ا ،المثؿ
ٌْ َوَرْأٌد َوَبْرٌق الُسَماِن ِفيِه ُظُممَ  كػؿ ىػذا مػف قبيػؿ األمثػاؿ عنػد شػيخ  ،ىػذا وال ىػذا الػـ يػذكر فييػ ـأ ،[19:]البقػرة ا

 .ااسالـ
 ،ىػو إبػراز المعنػى المعقػوؿ بصػورة المحسػوس :مػثالً  ي ينحؿ بػو ااشػكاؿت ألنػؾ إذا قمػتند التأمؿ ىو الذوىذا ع

وجد بعض األمثاؿ ما فييا إبراز تلكف  [17]البقرة: }َمَثُمُهْم َكَمَثِل اُلِذي اْسَتْوَقَد َلارًا ىذا يصدؽ عمى بعض األمثاؿ 
ْْ هِمَلدًة ُمْطَمِئُلدًة }َوَضَرَا الُمُه َمَثً  قَ  ،معقوؿ بمحسوس }َواْضدِرْا َلُهدْم َمدَثً  َرُجَمدْيِن َجَلْمَلدا  ،[112]النحػؿ: ْرَيًة َكاَل

بمعنػى يرجػع  ،يحصػؿ االتعػاظل ،ذكر قصتو وأنيا مثؿ [32:]الكيؼ َحَفْفَلاُهَما ِبَلْخٍل ِاََحِدِهَما َجُلَتْيِن ِمْن َوْأَلاٍا وَ 
  عميو. -بارؾ وتعالىت-فال يكفر بنعمة اهلل  ،إلى نفسو

ػػ :مػػا يتبػػادر إلػػى ذىنػػؾ حينمػػا يقػػاؿ الشػػي  الػػذي نحتػػاج أف نعممػػو ىػػو أف رب فػػي مناسػػبة المثػػؿ مػػف أنػػو قػػوؿ ض 
وأف القػرآف ينػزه عنػوت ألف النػاس إذا ذكػرت أمثػاؿ القػرآف  ،سػائرًا أف ىػذا لػـ يػرد فػي القػرآف امعينة ثػـ صػار محكي ػ

محكػي سػائر يقصػد بػو تشػبيو حػاؿ الػذي  :يـوىػو قػول ،با  فػي اصػطالحيـمباشرة يتجو ذىنو إلى المثؿ عند األد
ذكر فيمػا يناسػبيا فت ػ ،قيمػت فػي مناسػبة معينػة ،"عمى نفسيا جنػت بػراقش"تقوؿ:  ،كي فيو بحاؿ الذي قيؿ ألجموح  

 ،اسػػبةىػػي قيمػػت فػػي من ،تقوليػػا فػػي مناسػػبات معينػػة ،"المػػبف عتِ ضػػي   الصػػيؼ  "تقػػوؿ مػػثاًل:  ،مػف الحػػوادث والوقػػائع
وأعظػـ مػف أف يتمثػؿ بقػوؿ قالػو  أجػؿ   -عػز وجػؿ-فيذا غير موجود في القػرآفت ألف اهلل  ،فتقاؿ فيما يصم  لذلؾ

ثـ صار الناس يرددونو عمى ألسنتيـ في كؿ ما شػابيو مػف  ،أعرابي أو أحد مف الناس في مناسبة مف المناسبات
  .د مف خمقومف أف يتمثؿ بكالـ أح اهلل أجؿ   ،المناسبات ويتمثموف بو

مف الناس يتبادر إلى ذىنو مف المثؿ ىذا المعنػى  امع أف كثيرً  ،فيذه األمثاؿ بيذا المعنى غير موجودة في القرآف
 ،يػذكر المثػؿ ويػذكر القصػة والمناسػبة التػي قيمػت فيػو ،نفت فيو كتػب األمثػاؿ عنػد األدبػا ىذا الذي ص   ،المشيور

ي عالقتػو المشػابية حتػى ذيف يطمقونػو عمػى المجػاز المركػب الػد البيػانيوعن ،فيذا نوع ،ىذا غير موجود في القرآف
تقػديـ رجػؿ  ال يوجػدمػع أنػو بيذا الشرط، تقوؿ لواحد متردد: ما لي أراؾ تقدـ رجػاًل وتػؤخر أخػرى،  ،فشا استعمالو

القػرآف  تأخير أخرى، لكف ىػذا مجػاز عنػدىـ مركػب، فيػذا غيػر موجػود فػي القػرآف، لكػف األمثػاؿ الموجػودة فػيال و 
  يذكروف ليا ثالثة أنواع: 

  .}َمَثُمُهْم َكَمَثِل اُلِذي اْسَتْوَقَد َلارًا أو بمفظ المثؿ  ،صرحت بأداة التشبيو ،حةيسمونيا األمثاؿ المصر  األوؿ: نوع ال
و معنػى مثػؿ معػروؼ ، ىذا فيػ[68]البقػرة: }اَل َفاِرٌض َواَل ِبْكٌر الذي يسمونو باألمثاؿ الكامنة، يعني:  :والنوع الثاني

  ".خير األمور الوسط" ،ما ىو؟
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، "خير األمػور الوسػط"ىذا فيو مثؿ يوافقو  [29]ااسػرا : }َواَل َتْجَلْل َيَدَك َمْغُموَلًة ِيَل  ُأُلِقَك َواَل َتْبُسْطَها ُكُل اْلَبْسِط 
 .ىذه يسمونيا األمثاؿ الكامنة

}َواَل َيِحيُق اْلَمْكُر  :مثؿ ،ممة قرآنية صارت تستعمؿ استعماؿ المثؿاألمثاؿ المرسمة وىي عبارة أو جالنوع الثالث: 
ر الناس يستعممونيا في كؿ مناسبة تصم  ليذا، يسمونيا األمثػاؿ المرسػمة، لكػف اص [43:]فاطر يُِّئ ِياُل ِبَأْهِمِه السُ 

ال ينطبؽ عمييا الثػاني وال الثالػث، ال ينطبػؽ  [43كبوت:]العن }َوَما َيْلِقُمَها ِياُل اْلَلاِلُموَن األمثاؿ التي قاؿ اهلل فييا: 
  وال ىذا. ،عمييا ىذا

 



 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 قاسم البن التفسير أصول في مقدمة
 وال يكون إال بمعظَّم سم تحقيق لمخبر وتوكيد لهام: الق  ( قول الماتن: اإلقس4)

 الشيخ/ خالد بن عثمان السبت
 

و مددب هلدده وصددحبه  ،لبيلددا محمددد ،الحمددد هلل را العددالمينل والصددسال والسددسم  مددب أءددرل اسلبيددا  والمرسددمين
 والمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. لولمحاضرين لولءيخلا لعينل المهم اغفر للاأجم

  : -رحمه اهلل تعالب-قال المؤلل 
 :اإلقسام

وهدو تعدالب يقسدم بلفسده المقدسدة الموصدوفة بصدفاته  ،مسم تحقيدق لمخبدر وتوكيدد لدهل وال يكدون إال بمعظَّدالق  
  المستمزمة لذاته وصفاته. هوبآيات

 والصبلة والسبلم عمى رسول اهلل، أما بعد: ،الحمد هلل
ثممم  ،يأخممذ بيمممين صمماحب  حممال الحممميممم  م كممان الواحممد  أل مم  ؛سمم وممو الحمممي واليمممين، وال ممما نيممل لميمممين ذلمم فالق  
يمين ولو لم يكن مع  وذا الفعل، كا وا يفعمو   توكيدًا لمقول بالفعل، باألخذ باليمين،  : وسي وذا فصار يقال ل ات  

 .وو القسموذا 
  :والقسم يتركب من ثبلثة أشياء في األصل

 .أحمي، أنسم :فعل القسماألول: 
ممالم  الثمما ي: و  تبممار  -أو أسممما   وصممفات ، وأممما اهلل  -عممز وزممل-المخممموال ال يزمموز لمم  أن يقسممم  ال بمماهلل  :م بمم قس 

 .فيقسم بما شاء -وتعالى
تصمار فيم  فصمار فعمل القسمم يحمذي  البمًا لبلختصمار، ومذا فمي األصمل، ثمم كثمر االخ :م عميم والثالث: وو المقس م

والمقسممم بمم  اهلل، صمماروا  ،فبممداًل مممن أن تقممول: أنسممم بمماهلل، وممذا فعممل القسممم ،ويكتفممى بحممري القسممم الممذي يممدل عميمم 
بمالواو فمي  وذا  ذا حذي فعل القسم فيعموض ع م يقولون: باهلل، ثم عوضوا عن الباء الواو أو التاء، فتقول: واهلل، 

 سماء الظاورة، واهلل، والتاء تختص باسم الزبللة تاهلل.األ
أ م  العمرب عمادة بمع ى أن ذل  يمتتى بم  لمتقويمة، تقويمة الكمبلم والتوكيمد، ف يقول: القسم تحقيق لمخبر وتوكيد لهل

نممت لم : يحتاج  لمى  موع تأكيمد  كان  ذا كان السامع مصدنًا وواثقًا وناببًل فإ   تكتفي بالخبر تقول: زاء زيد، فإن
الزمممة ممرتين، زماء زيمد زماء زيمد، فمإذا احتماج األممر  لمى أكثمر ممن ذكمر م زلمة ب( لمتوكيمد ومي زيدًا زاء، فم) ن    ن  

 ذل  فإ  م يأتون بمتكدات أخرى كال ون الثقيمة، يأتون بالقسم، كل ذل  بحسب حال السامع.
 ذا أنسمم  -تبار  وتعالى-شيء ال يعظم ، فاهلل يع ي: ع د الحالي، فإ   ال يحمي ب مليقول: وال يكون إال بمعظَّ 

ُيتنددونو بشمميء مممن مخموناتمم  فممإن وممذا يممدل عمممى م زلتمم ،  ذا نممال:  فيممدل عمممى مكا ممة التممين  [1]التممين: }و التِّددينو و الزَّ
 .عز وزل-والزيتون ع د اهلل 



ذا نال:  ى عظمم ومذا الونمت وحرمتم ، فمإذا  ذا نم ما:   م  الونمت المعمروي فمإن ومذا يمدل عمم [1:]العصمر }و اُلع ُصدرو وال
 ، ذا نم ا: ومو الونمت المعمروي ولمم  قيمد ذلم  بفزمر عرفمة أو  يمر ومذا كفزمر يموم ال حمر [1]الفزر: }و اُلف ُجرو نال: 

يدل عمى تعظيم وذا الونت، القسم ال يكمون  ال بمعظمم، وومذا ناعمدة فمي  -نيل وذا أو ذا  سواء-فإن وذا أيضًا 
ر اِّ السَّم ا و و اُس ُرضو  :ب فس  المقدسة، مثل القسم، ووو تعالى يقسم ، الموصوفة بصمفات  وبيياتم  [32]الذاريات: }ف و 

ه دددا  :المسمممتمزمة لذاتممم  وصمممفات ،  ياتممم  مثمممل دددرو إوذ ا ت س  اه ا ْ و اُلق م  دددح  ضن ، كيمممي تكمممون [3-1]الشممممس: }و الءَّدددُمسو و 
وو الذي أوزدوا، البد ل ا من موزد، وو الذي  -ر  وتعالىتبا-ألن اهلل  ؛مستمزمة لذات  وصفات ؟ مستمزمة لذات 

المخموال البد ل  من خالال، ولو أ   نيمل: المسمتمزمة لوحدا يتم  ممثبًل لربمما يكمون فوو الذي سيروا وزعم ا،  ،خمق ا
 التعبير بذل  أحسن.

زا  والو دد والو يددل حقل وتارال  مدب أن الرسدول حدقل وتدارال  مدب الجد القرهنوتارال  مب أن  ،تارال  مب التوحيد
  وتارال  مب حال اإللسان.
دفِّا  :فمي التوحيمد عميم  يكتفمى ب ما، أمثمةتزد المتلي ذكر و  ،وذا كم  وانع في القر ن ِو ص  دافَّا  ،[1:]الصمافات }و الصَّ

ٌد  لى نول :   .، ف ذا المقسم عمي [4]الصافات: }إونَّ إول ه كنُم ل و احو
ومو }ف س  أنُقسو  :وعمى أن القر ن حال يٌم   لى نول :  ،[57:]الوانعة من بوم و اقوعو اللُّجن  .[55:]الوانعة}إولَّهن ل قنُرهٌن ك رو
كويمو ْ }يس حال  -صمى اهلل عمي  وسمم-وعمى أن الرسول  موين  ْ  و اُلقنُرهنو اُلح   .[2-1]يس: إولَّك  ل مون  اُلمنُرس 

ِو ذ ُرو   :وعمى الززاء والوعد والوعيد ي ا ٌق  لى نول :  [1]الذاريات: ا }و الذَّارو ادو  .[7]الذاريات: }إولَّم ا تنو  دنون  ل ص 
 .[4]الميل: }إونَّ س ُعي كنُم ل ء تَّب  لى نول :  [1]الميل: }و المَُّيلو إوذ ا ي ُغء ب  ،وعمى حال اإل سان

ما مضمروالق     وهو قسمان:  ،سم إما ظاهر وا 
نَّ }ل تنبُ قسم دلِ  ميه السم لحو   .[181] ل عمران:  م ون

ُلكنُم إوالَّ و ارودنه ا وقسم دل  ميه المعلب لحو   .[51]مريم: }و ا وُن مو
ما مضمر، القسم الظاور وو ما ص  الق    .رح في  بفعل القسم والمقسم ب ، وذا وو الظاورسم  ما ظاور وال

فتقمول:  ،فمى ع م  بحمري القسممأو يكت ،، وند يحذي فعل القسم ويعموضاظاورً  افتقول: أنسم باهلل، وذا يسمى نسمً 
واهلل، واهلل  ن زيممدًا مسممافر، واهلل  ن القممر ن كممبلم اهلل، ف ممذا يسمممى القسممم الظمماور، يع ممي الممذي ذكممر فيمم  صممرح فيمم  

عن كو   ممن نبيمل قسم فإن ذل  ال يضر، ال يخرز  بالمقسم ب  وند يكون مع  فعل القسم، لكن  ذا حذي فعل ال
 .القسم الظاور

رح في  بفعل القسم والمقسم ب ، ولو حذي فعل القسم، لكن البد من المقسم ب  )واهلل(، يع ي وزود الظاور ما صف
 .فعل القسم ليس بضروري، لكن البد من وزود المقسم ب 

  بفعمل القسمم وال بالمقسمم بم ، ال فعمل نسمم وال فيمصرح بم ، يع مي عكسم ، مما لمم يصمرح أما المضمر: ف و ما لم ي  
  عرف ؟  مقسم ب ، لكن كيي

، يقصمد المبلم قسدمان: قسدم دلدِ  ميده الدسم وهوممضممر، لالقسمان  وهو قسمان: قسم دلِ  ميه السمليقول: 
نَّ }ل تنبُ الداخمممة عمممى زممواب القسممم؛ ألن الممبلم أ ممواع، ف ممذا الممبلم وممي الداخمممة عمممى زممواب القسممم  واهلل  :التقممدير  م ددون

 ؟اهلل لتبمون، كيي عرف ا أ   نسمبم لتبمون، فحذي المقسم ب ، وحذي فعل القسم، أنس



نَّ }ل تنبُ عمى وزود حذي لفعل القسم ولممقسم ب ،  تالبلم وذا الم القسم فدل التقمدير واهلل لتبممون، وومذا م مم فمي   م ون
دكنُم  :ف م القر ن، لما تقرأ مثل وذا اآلية نَّ فوي أ ُمو الوكنُم و أ ُلفنسو ومذا نسمم سميكون وتعمري أن  ،[181] ل عممران: }ل تنُبم ون

 .ونع وذا أشد، واهلل لتبمون في أموالكم وأ فسكم، اهلل يقسم عمى وذا
ددُلكنُم إوالَّ و ارودنه ددا يع ممي يعممري مممن السمياال،  يقددول: وقسددم دل  ميدده المعلددبل دد، [51]مممريم: }و ا وُن مو يع ممي   ُلكنمُ }و ا وُن مو

ُلكنُم إوالَّ و ارودنه ا  ،بمع ى ال في ،ة( وذا  افيأو واهلل ما م كم  ال واردوا؛ ألن ) ن   ،أنسم باهلل يع ي: مما مم كم  }و ا وُن مو
ُلكنُم إوالَّ وليست مخففة من الثقيمة،  ،( وذا  افية ال واردوا ) ن    يع ي: ما م كم  ال. }و ا وُن مو
 :الخبر واإللءا 

لءا ل والخبر دائر بين اللفي واإلثباِل واإللءا : أمر أو لهديلو انالكسم  أو إباحدةل والخبدر يدخمده  : خبر وا 
 التصديق والتكذيا.

ما   شاء، يقول تقول: زاء  ،مع ااأي بال سبة لمخبر دا ر بين ال في واإلثبات،  :الخبر واإل شاء، الكبلم  ما خبر وال
أو ت في شي ًا كل ذل  يدخمم  التصمديال والتكمذيب، ومذا الضمابط المذي  ،زيد، ما زاء زيد، يع ي  ما أ   تثبت شي اً 

 ني ب  الخبر، اآلن لما  قول: زماء زيمد، ومل ومذا يحتممل الصمدال والكمذب؟ يحتممل أو مما يحتممل؟ يحتممل،  ذيعر 
وممو  نوممو خبممر، طيممب لممو نممال نا ممل: ممما زمماء زيممد، زيممد  يممر موزممود،  فممي، يحتمممل الصممدال والكممذب؟ يحتمممل،  ذ

  .باتًا لشيءفالخبر دا ر بين ال في واإلثبات، يع ي ند يكون  فيًا لشيء وند يكون  ث ،خبر
طممب التمر ، لمو نمال لم  واحمد: افعمل  ،اإل شماء بمع مى الطممب، طممب الفعمل أو إباحدةل لأو لهدي لواإللءا : أمر

 .لو نال: ال تفعل كذا، ول وذا يحتمل التصديال والتكذيب؟ ،كذا، ول وذا يحتمل التصديال والتكذيب؟
ومذا  ؟،أ مواع أخمرى مثمل االسمتف ام لمو نمال: أيمن زيمدالزواب: ال، فيدخل في  وذا ووذا، األمر وال  ي، ويدخل في  

  .، ف ذا ال يحتمل التصديال والتكذيب؟يحتمل التصديال والتكذيب؟ ال، أين الكتاب
وذا يحتمل التصديال والتكذيب؛ أل م  يقسمم عممى زمممة خبريمة، يع مي ومو  مما  -زواب القسم-: المقسم عمي  سمالق  

 ممما زمماء زيممد، واهلل  ن زيممدًا نممد زمماء، فمقتضممى الزممممة الخبريممة يممدخم ا أن يقسممم عمممى  ثبممات أو  فممي، يقممول: واهلل
 الصدال والكذب، لكن القسم  فس القسم )واهلل( ول وذا يحتمل الصدال والكذب؟ 

 ؟تقسم عمى ماذا ،، الزممة الخبرية-زواب القسم- لفرال؟ الذي يحتمل وو المقسم عمي الزواب: ال، عرفتم ا
   .( وذا نسم، ف ذا يعتبر من نبيل اإل شاءأ ا أنول: فقط نول  )واهلل

لمميس وممذا محممل اتفمماال فممي كممبلم كثيممر تزدو مم  فممي و فالضممابط ع ممدوم وممو أن الخبممر ممما احتمممل الصممدال والكممذب، 
الخبممر  "يحتمممل الصممدال والكممذب"الكتممب المطولممة فممي أصممول الفقمم  وفممي بعممض كتممب المقممة؛ ألن و مما  مممن يقممول: 

ددن  المَّددهو قودديس  وممي ال تحتمممل الصممدال والكممذب، وممي صممدال، ، و -عممز وزممل-يممدخل فيمم  أخبممار اهلل  ددُن أ ُصددد قن مو م   }و 
يث ا ، [133]ال سمماء: دددو ددن  المَّددهو ح  ددُن أ ُصددد قن مو م   البممًا يقولممون: ممما  ،، فممزادوا كممممة تزممدو  ا فممي التعريممي[85]ال سمماء: }و 

ث ومو، بقمض ال ظمر عمن القا مل، فمإذا زادوا )لذاتم (؟ يع مي يقولمون: ممن حيم ، لماذااحتمل الصدال أو الكذب لذات 
ي الخبمر يقولمون: مما احتممل  خمر، لكمن ممن حيمث ومو كخبمر لمما  عمر   ً اأضف اا  لى اهلل ف ذا صدال ال يحتممل شمي
، لكمممن ومممذا ممممن أشممم ر شمممقب عممممي م ولمممم يكمممن ذلممم  محمممل تسمممميمزمممد ممممن يالصمممدال أو الكمممذب لذاتممم ، وممممع ذلممم  و  



ة و طيمممل في ممما، لكمممن ومممذا ضمممابط يعمممري بممم  الفمممرال بمممين الخبمممر ولممميس القمممرض أن  شمممقال ومممذا القضمممي ،التعريفمممات
 واإل شاء.

 ،أو استف ام ،أو   ي ،؛ أل   أمرأو إباحةيع ي ال أرى حازة لقول :  لفقوله هلا: اإللءا  أمر أو لهي أو إباحة
تمر ، لك م  عممى الطممب، طممب الفعمل أو طممب ال نن األممر وال  مي يمدال  و أراد أن يقول: ف، " باحة"أو نسم، أما 

وا يقصد بذل  فقط اإلباحمة،  وال ماند يأمر بشيء وال يطمب   درن الن ف اُلت ءو س  ِو الصَّ ي  ، ومل يشمرع [11]الزمعمة: }ف إوذ ا قنضو
 قمول لم : ال، مم موع  ا،  ذا صمي ا الزمعة وزاء واحد يريد أن يقرأ نر ً م؟بعد صبلة الزمعة -الخروج-ل ا اال تشار 
وا ت تشممر، اهلل يقممول:  أن البممد ،ض الظاوريممةكممما يقممول بعمم ددرن يتحممدث مممع واحممد  خممر، ال، أن ، زمماء يريممد ؟}ف اُلت ءو

وا ا تشروا، ال، وذا لئلباحة؛ أل   م ع م نبل ذل   ذ رن ُكدرو المَّدهو و  منع دةو ف اُسدع ُوا إول دب ذو دُن ي دُومو اُلجن الو مو س  ي  لومصَّ }إوذ ا لنودو
ر والم ممع ظممبعممد الصممبلة أطمممال عقممال م ورفممع الحبعممد  ممداء الزمعممة الثمما ي، ففصممار البيممع محرمممًا  [9:]الزمعممة اُلب ُيددع  

وا عمم  م فقممال:  ددرن الن ف اُلت ءو ددس  ِو الصَّ ددي  ن  ال حممرج، لكممن وممذا لئلباحممة، ف ممو زمماء ب ممذا مممن أزممل أن يقممول:  }ف ددإوذ ا قنضو
ا ممن المكمفمين اسمتحبابًا عمى طمب الشارع، طيب في أشياء أممر ب ما الشمارع لك م  ال يطمب م ناألمر أو ال  ي يدال

، الوزوب في األصمل  ال لصماري فيكمون ى اإلباحة؛ ألن األمر يأتي لمعان  وال وزوبًا،   ما وذا األمر محمول عم
 .يقول ل م: افعموا ما ش تمأن خر كالت ديد، مثل لبلستحباب، وند يكون لمعان  أ  

ُْتنوا بوسندور ال  الت ديمد، ونمد يكمون ذلم  لمتعزيمز، تقول ل : افعل ما ش ت، افعمل مما بمدا لم ،  ذا ك مت تقصمد بمذل   }ف د
ُثموهو  ُن مو م ُمتنُم ف اُصط ادنوا ، ، ف و يأتي لعدة معان  [32]البقرة: مو  ول الصيد مستحب أو وازب؟  [3]الما دة: }إوذ ا ح 

 ال، وال ما لئلباحة؛ أل   حرم  عمي م في حال اإلحرام. 
سمتق ى ع  ما، األولمى أن ال تمذكر فمي بي ت لكم لماذا أضماف ا، ويمكمن أن ي  بل حازة لمقول و ا: أو  باحة، ولكن ف

 .بيان أنسام اإل شاء
يع ي لذات ، يع مي بقمض ال ظمر عمن القا مل، فمإذا أضميي  لمى اهلل وال بمي  قال: والخبر يدخمه التصديق والتكذيال

     ما يكون صدنًا. ،فبل يدخم  ذل  -صمى اهلل عمي  وسمم-
ما إخبار  ن المخم ،خبار  ن الخالقواإلخبار إما إ قل فاإلخبار  ن الخدالق هدو التوحيدد ومدا يتضدمله مدن ووا 

أسما  اهلل وصفاتهل واإلخبار  ن المخموق هو القصص وهدو الخبدر  مدا كدان ومدا يكدونل ويددخل فيده الخبدر 
  ن الرسل وأممهم ومن كذبهمل واإلخبار  ن الجلة واللار والثواا والعقاا.

وعممن  ،، عممن خممالال أو عممن مخممموال؟ تحتمماج  لممى شممرح، الخبممر عممن ممماذاال اواضممحة زممد   فممي نضمميةوممذا اسممتطراد 
معمروي، تحمدث عمن أسمما   وصمفات  وندرتم  ودال مل وحدا يتم  ومما أشمب  ذلم ، ومذا ال يحتماج  لمى ونمموي  الخمالال
  .واهلل المستعان ،وشرح

قضممي عمممى طممبلب العمممم: واإلخبممار ال مممزة طريقممة فممي التعممميم تممدمر لربممما ممم  ض الممتعمم وتقضممي عميمم  وتوو مما  
والمصممدر: وممو ممما يكممون ثالثممًا فممي تصممريي الفعممل، والتصممريي وممو ممما  ،لمتعديممة، واإلخبممار مصممدر، أخبممر  خبمماراً 

يتحول  لي  الفعل فيصير من الماضي  لمى المضمارع  لمى األممر  لمى المصمدر، والخبمر، ويزممس فمي الخبمر، شمال 
ما كذا :( ما)تفسير، والشعرة والشعيرة، الموضوع أصول   .) ما( وذا تأتي لمتفصيل والتقسيم،  ما كذا وال



وممذا  يمر صمحيد أبممدًا فمي التعمميم، التعممميم  ،، و زمممس  عمرب ومذا الكمممات؟مع مى الخمالال، ولمماذا نيممل لم  الخمالالو 
يد، وال والواضممد ال يحتمماج  لممى توضمم ،بممين ل ممم زمممل العمممم، ممما يحتممازون  ليمم يصممقار العمممم نبممل كبممارا، و ب يكممون

  بين.عبارة  امضة يتوني الف م عمي ا ت  و زدت داعي لتشقيال العبارات،  ذا 
 :طرق التفسير

اآلن ا ت ي ا من عموم القر ن، يع ي مرر ا عمى زمل من عموم القمر ن، وعممى زمممة ممن أبوابم  فمي الوانمع فمي ومذا 
يتلفممون المختصممرات التممي  ذا روعممي في مما  -رحم ممم اهلل-األيممام الثبلثممة، ووممذا نممد تممدرس فممي سمم وات، لكممن العمممماء 

ل ومذا المقصود من تأليف ا مر طبلب العمم بمدة وزيزة عمى أبواب العممم وتصموروا، حصمل تصمور، دون أن يحمو  
المختصمر  لممى مطممول، وممذا القسمم وممو  مموع مممن عممموم القمر ن، ولك مم  يفممرد عممادة فمي التممأليي ووممو أصممول التفسممير، 

فإذا ذكر معم  طريقمة المفسمرين، طريقمة  ،)أصول التفسير( :س اسم در  ا وي عمم يفاآلن األشياء التي س دخل في 
  لى  خرا ف ذا يسمو   م اوض المفسرين، وذا عمم ثالث.وبالمقة التفسير بالمأثور وبالرأي 

  أصح طرق التفسير أن يفسر القرهن بالقرهن.
أزممل أن يصممل  لمى مطموبمم  ع ممد تفسممير  طمرال التفسممير: وممي األصممول التمي تراعممى ويسممير عمي مما المفسمر مممن ن ذ

القمر ن، يفسمر بممماذا؟ مما وممي الخطموط العريضممة واألصمول التمي يسممير عمي ما ويسمممك ا؟ ومذا وممي أصمول التفسممير، 
ذا أرد ا أن  وصي طرا ال التفسي  ؟عرفتم الفرال ،م اوض المفسرين ار كيي فسر فبلن وكيي فسر فبلن وذوال

وأنوال التابعين، والتفسير بالمقمة،  ،وأنوال الصحابة ،والس ة ،قر ن بالقر نفطرال التفسير وي ما يذكر من تفسير ال
  والتفسير بالرأي، الطرال المعتبرة، ذكر مصادر التفسير المعتبرة.

ختصدر اأصح طرق التفسير أن يفسر القرهن بالقرهنل فما أجمل في مكان فإله قد فسر في موضدع هخدرل ومدا 
 في مكان فقد بسط في موضع هخر.

وأصمممد طممرال التفسمممير، تفسممير القمممر ن   مم  أفضممل وأشمممري وأزممل   ذا وممو األول، وومممذا الممذي يقمممول العمممماء ع ممم : ومم
فممما أزمممل فممي موضممع بممين فممي موضممع  خممر،  ،بممالقر ن؛ ألن القممر ن يوضممد بعضمم  بعضممًا ويفسممر بعضمم  بعضمماً 

ُمدن لومَّهو ر اِّ اُلع ال موين    ، ما مع ى رب العالمين؟ [3]الفاتحة: }اُلح 
دا ر اُّ اُلع دال موين   فسروا باآلية األخمرى:  م  دا ْ  }ق ال  فوُر  ُونن و  دا ب ُيل هنم  م  ِو و اُس ُرضو و  -32]الشمعراء: ق دال  ر اُّ السَّدم او ا

 .مع ىال، وذا [34
ُم  م ُيهو     ِ ين  أ ُلع ُم ر اط  الَّذو  وم الم عم عمي م؟ من [5]الفاتحة: }صو

ددعو المَّدده  و الرَّ  ددُن ينطو م  ي}و  ددالوحو دددِّيقوين  و الءُّدده د ا و و الصَّ ددن  اللَّبويِّددين  و الصِّ ُم مو م ددُيهو ين  أ ُلع ددم  المَّددهن    ددع  الَّددذو ن  سنددول  ف ْنول ئوددك  م 
سنن  أنول ئوك  ر فويق ا  ح  در اط  اُلمنُسدت قويم   :، وتالء وم الذين أ عم عمي م، وتالء وم الذين  قمول[19:]ال ساء و  ل ا الصِّ ْ  }اُهدو

ُم   م دُيهو     ِ ين  أ ُلع ُمد در اط  الَّدذو  اثيمرة، ممن أراد التوسمع فمي ومذا زممد  ، ف مذا يممدخل تحتم  صمور متعمددة ك[5-1]الفاتحمة:صو
أو أ ممواع تفسممير القممر ن  ،فممإن أولمم  بيممان ل ممذا الطممرال، طممرال تفسممير القممر ن بممالقر ن "أضممواء البيممان" :فعميمم  بكتمماب

مقممدمات كتممب التفسممير   خممر، فممي أول الكتمماب فممي مقدمممة وممي مممن أزممل   بممالقر ن، تزممد فيمم  ممما ال تزممدا فممي كتمماب
ا وأ فع ا، وباني الكتاب أشب  ما يكون بتطبيال عمي ا، ولذل  تزدا كثيرًا يقول: وومذا كمما ذكر ما فمي صمدر  وأحس 

ع ممد وممذا الكتمماب المبممار ، فممي أول وممذا، فممي مقدمممة وممذا الكتمماب المبممار ، مممن كممذا وكممذا، يممذكر ال مموع ثممم يكممررا 



ال يزمارى وال يبمارى فمي بماب تفسمير القمر ن بمالقر ن،  ف مو كتمابالمواضع التي تممر، وذكمر أمثمم  ثريمة عممى ذلم ، 
كمان ل مم فيم  و و ا  كتابات أخرى لكمن ليسمت بم زلتم ، و ما  عممماء ممن المفسمرين اوتمموا ب مذا الزا مب ممع  يمرا 

  ذا القدر من الع اية ليس ل   ظير.بكتاب معت ى ب  في وذا الباب  لكن   ،مزيد ع اية كابن كثير
ذا شممال مم -وبيممان األحكممام ،أل مم  اعت ممى بتفسممير القممر ن بممالقر ن- عميمم  ال ظممر فممي الكتمماب لكبممر حزممم  وال رد فقممد ز 

تفسير القر ن م   في مزمد كبير واحمد، فممن أراد أن ي ظمر تفسمير القمر ن بمالقر ن ويكثمر المطالعمة فيم  دون ال ظمر 
اسمتخرز  أحمد المشمايخ الشم انطة المدكتور محممد سميدي، ، ومذا المزممد، طبمع دار الفضميمةفي األحكام في ظمر فمي 

 وامش عمى المصحي، أكثروا من ال ظر في . ،طبع في مزمد كبير، فيمكن الرزوع  لي 
  فإلها ءارحة لمقرهن وموضحة له. ؛فإن لم تجده فبالسلة
 :، وحي ممما  قممول: أوالً (1)((ي أوتيممت القممر ن ومثممم  معمم ))أال   مميقممول:  -صمممى اهلل عميمم  وسمممم-وممو وممذا ألن ال بممي 

ثمم تفسمير القمر ن بالسم ة فمذل  ي بقمي أن يمتفطن  لمى أ م  بال سمبة  ،تفسير القر ن بالقر ن ووو بالم زلة التي وصمفت
لتفسممير القممر ن بممالقر ن وممو بم زلممة مممن حيممث الزمم س، يع ممي تفسممير القممر ن بممالقر ن أشممري أ ممواع التفسممير لك مم  مممن 

 ث األفراد لما  أتي لمتطبيقات واألمثمة ول كل من نال: أ ا فسرت اآلية ب ذا اآلية يصيب؟ حي
أ ممواع  ومو أزمل   -أع مي تفسمير القممر ن بمالقر ن-ن ذلم   نمد يخطم ، نمد يمربط اآليممة بييمة وال ارتبماط بي  مما، فقول مما: 

تفسمممير القمممر ن بمممالقر ن، لكمممن وأصمممد أ مممواع التفسمممير ممممن حيمممث الزممم س، زممم س  ،وأحسمممن أ مممواع التفسمممير ،التفسمممير
التطبيقات واألمثمة يصيب في ا المفسر ويخط ، ول ذا  قول: يدخم ا االزت ماد، ازت ماد المفسمر، فقمد ال يوفمال فمي 

 الربط بين  ية و ية.
ددُّوا  :، مثملبالتفسمير لآليمة  فسم ا -صمى اهلل عمي  وسمم-ال بي  تعرض في تفسير القر ن بالس ة  وعان:  وع  }و أ  و

ُيدلو ل   دُن روب داطو اُلخ  مو ُن قنوَّال  و  ))أال  ن القموة الرممي، أال  ن القموة الرممي، أال  ن نمال:  ،[11]األ فمال: هنُم م ا اُست ط ُعتنُم مو
 .ذكر اآلية ،(3)((القوة الرمي

ل ُم ي ُمبوسنوا إويم ال هنُم بوظنُمم  أنول ئوك  ل هنمن اُس ُمنن  ين  هم لنوا و  }ي دا  :-صممى اهلل عميم  وسممم-فسروا ال بي  ،[83]األ عام: }الَّذو
يٌم  ، و ما ال مزمال،  ذا صمد عمن رسمول (2)فسر الظممم بالشمر  [12]لقمان: بنل يَّ ال  تنُءروُك بوالمَّهو إونَّ الءُِّرك  ل ظنُمٌم   ظو

ر القممر ن، أعمممم األمممة بتفسممي -صمممى اهلل عميمم  وسمممم-ف ممو حممال وصممواب؛ ألن ال بممي  -صمممى اهلل عميمم  وسمممم-اهلل 
ال يتعمرض لآليممة، ذكمر حممديثًا، فيمأتي أحممد ممن المفسممرين فيفسمر اآليممة  -صمممى اهلل عميم  وسمممم-لكمن أحيا ممًا ال بمي 

  .بذا  الحديث، وذا يدخم  االزت اد أو ال يدخم  االزت اد؟

                                                 

الرحمن     (، ونال محققوا: " س ادا صحيد، رزال  ثقات رزال الصحيد،  ير عبد 15154أخرز  أحمد في المس د، برنم ) - 1
ومحمد بن  صر المروزي في  حريز: وو ابن عثمان الرحبي"، ،بن أبي عوي الزرشي، فمن رزال أبي داود وال سا ي، ووو ثقة

 (.112(، وصحح  األلبا ي في تحقيال مشكاة المصابيد، برنم )344الس ة، برنم )

 (.1915أخرز  مسمم، كتاب اإلمارة، باب فضل الرمي والحث عمي ، وذم من عمم  ثم  سي ، برنم ) - 3

مويس  }و اتَّخ  أخرز  البخاري، كتاب أحاديث األ بياء، باب نول اهلل تعالى:  - 2 يم  خ  (، وبرنم 2211، برنم )[137]ال ساء: ذ  المَّهن إوُبر اهو
يٌم (، كتاب تفسير القر ن، باب 4551)  .[12]لقمان:  }ال  تنُءروُك بوالمَّهو إونَّ الءُِّرك  ل ظنُمٌم   ظو



ول في تفسمير ، كما  قايدخم  االزت اد؛ ألن وذا المفسر ند يصيب وند يخط ، أحيا ًا يكون وز  االرتباط واضحً 
 .وأحيا ًا يكون وز  االرتباط ب  ال يخمو من بعد أو  شكال، القر ن بالقر ن

ه ددلَّم  ووكممذا فممي السمم ة،  ئوددذ  بوج  ددي   ي ُوم  جو يممتتى )): -صمممى اهلل عميمم  وسمممم- ذا فسممر اا بقممول ال بممي  [32]الفزممر: }و 
ومذا صمفة مزميء ال مار، ومذا  ،(4)(( مايزرو  ممع كمل زممام سمبعون ألمي ممم  ،ل ما سمبعون ألمي زممام بز  م يوم ذ

ه لَّم  يصمد أن  فسر ب  نول :  ئوذ  بوج  ي   ي ُوم  جو  .، أو ال؟ يمكن}و 
دقَّ  بُّكنُم ق النوا اُلح  ُم ق النوا م اذ ا ق ال  ر  تَّب إوذ ا فنزِّع    ُن قنمنوبوهو يمكمن أن  فسمر ومذا باألحاديمث التمي ذكمرت  [32]سمبأ: }ح 

ممما يحصممل مممن الصممعال لممبل كممة، لكممن أحيا ممًا نممد يكممون وزمم  االرتبمماط  يممر  ،(7)((..بممالوحي )) ذا تكمممم اهلل نبممل  
 .ظاور، فقد يخط  المفسر

ف ذا ال كبلم فيم   ذا صمد  ،لآلية -صمى اهلل عمي  وسمم-ر القر ن بالس ة  وعان:  وع تعرض في  ال بي يتفس ن ذ
فزماء مفسمر فمربط بمين  ،اآليمة أصمبًل، لك م  ذكمر حمديثاً  -صممى اهلل عميم  وسممم-اإلس اد، و وع لم يذكر في  ال بمي 

   الحديث واآلية، ند يكون و ا  ارتباط وند ال يوزد، ف ذا يدخم  ازت اد المفسر. 
يسمألون  ،-رضمي اهلل عم  م-وتفسير القمر ن بالسم ة أيضمًا عممى أ مواع ولميس عممى صمورة واحمدة، أحيا مًا الصمحابة 

ين  ينُؤتندون  : -صممى اهلل عميم  وسممم-عا شمة لمما سمألت ال بمي  :ألو   مثل، يس-صمى اهلل عمي  وسمم-ال بي  }و الَّدذو
م ٌة  جو قنمنوبنهنُم و  -ول وم الذين يعممون المعصية: الز ا والسمرنة  لمى  خمرا؟ فبمين ل ما ال بمي  [11]المتم ون: م ا هت ُوا و 
 .(1)صمى اهلل عمي  وسمم

في المسزد الذي أسس عمى التقوى من أول  -رضي اهلل ع  ما-لخدري وأحيا ًا ند يختمفون كما اختمي العوفي وا
صممى اهلل -وا  لمى ال بمي ء، فزما-صممى اهلل عميم  وسممم-يوم، فمالعوفي يقمول: نبماء، والخمدري يقمول: مسمزد ال بمي 

ددُّوا بمر ، وأحيا ًا يفسر ل م ابتداًء مثمما نم ما لمما نمرأ اآليمة عممى الم (5)))وو مسزدي وذا((فقال:  -عمي  وسمم }و أ  و
ددا اُسددت ط ُعتنُم  ، ووممذا األ ممواع يمكممن أيضممًا أن تشممقال  لممى أ ممواع، (())أال  ن القمموة الرممميفقممال:  ،[11]األ فممال: ل هنددُم م 

 وليس ذل  مقصودًا و ا.
والعمددم  لولمددا لهددم مددن الفهددم التددام لفددإن لددم تجددده فددارجع إلددب أقددوال الصددحابة فددإلهم أدره بددذلك لمددا ءدداهدوه

 الصحيح.

                                                 

أخذ من المعذبين، برنم أخرز  مسمم، كتاب صفة القيامة والز ة وال ار، باب في شدة حر  ار ز  م وبعد نعروا وما ت - 4
(3843.) 

(، والبللكا ي في شرح أصول اعتقاد أول الس ة والزماعة، برنم 4528أخرز  أبو داود، كتاب الس ة، باب في القر ن، برنم ) - 7
 (.421(، وصحح  األلبا ي في صحيد الزامع، برنم )748)

(، 2157، باب ومن سورة المتم ون، برنم )-عمي  وسممصمى اهلل -أخرز  الترمذي، أبواب تفسير القر ن عن رسول اهلل  - 1
 (.113(، وذكرا األلبا ي في السمسمة الصحيحة، برنم )37312وأحمد بإس اد ضعيي، برنم )

بالمدي ة،  -صمى اهلل عمي  وسمم-أخرز  مسمم، كتاب الحض، باب بيان أن المسزد الذي أسس عمى التقوى وو مسزد ال بي  - 5
 (.1298برنم )



-ذكممر مبممررات الرزمموع  لممى نممول م، لممماذا  رزممع  لممى أنمموال الصممحابة  -رضممي اهلل عمم  م- مما لممما ذكممر الصممحابة و
عاصمممروا  ،-صممممى اهلل عميممم  وسممممم-، عايشممموا ال بمممي فدددإلهم أدره بدددذلك لمدددا ءددداهدوه، نمممال: ؟-رضمممي اهلل عممم  م
، ابمن مسمعود -عميم  الصمبلة والسمبلم-أسباب ال زول، معم  فمي سمفرا وفمي  نامتم   ،ي زل القر ن الت زيل، عرفوا فيم

   . (8)"ما من  ية  ال وأ ا أعمم أين  زلت"يقول:  -رضي اهلل ع  -
وكذل  أيضمًا ومم أومل المقمة والفصماحة، وومم فمي عصمر االحتزماج المقموي، وكمذل  أيضمًا ومم أط مر ال ماس نموبمًا، 

ال بمموة وزمممان ال بمموة كمممما كا ممت وممذا وأبممروم وأصممدن م، وأكثممروم صممبلحًا وتقمموى، فكمممما كممان الع ممد أنممرب بشمممس 
األوصاي أوفر، وكمما بعد الع د كمما ضعي ذل ، ثم وم أعممم األممة، ف مذا المبمررات تزعم ما  رزمع  لمى أنموال م، 

 أ   حزة ممزمة؟ الصحابة  ذا نال الصحابي مع اا لكن ول وذا يع ي أن نول الصحابي حزة؟ ول أنوال
 ذا أزمعموا فإزمماع م حزمة، وأيضمًا  ذا نمال أحمدوم نمواًل ولمم  ،ض الحماالتتفصيل، يكون حزمة فمي بعم   قول: في

عمممم لمم  مخممالي سممواًء اشممت ر أو لممم يشممت ر  قممي ع ممد نولمم ، وأيضممًا ممما ال مزممال لبلزت مماد فيمم ، تكمممم عممن أسممباب ي  
  كممونتال ف ممذا أحممو  ،فيكممون نولمم  لمم  حكممم الرفممع ،األخممذ عممن ب ممي  سممرا يلبعممري أو أمممور  يبيممة ممما لممم ي   ،ال ممزول

 . حزةأنوال م في ا 
ذا رزعمموا  لممى المقممة  قممول: أيضممًا  أخممذ بقممول م؛ أل  ممم أوممل لقممة ممما لممم و  ختمفمموا، فممإن اختمفمموا  تخيممر مممن أنمموال م يال

وسمميأتي  ،و مرزد بالمرزحممات، فممإن أخمذوا عممن ب ممي  سممرا يل، أوردوا ل ما روايممة  سممرا يمية ف ممذا لم  حكممم اإلسممرا يميات
 .اهلل ن شاء -الكبلم عمي ا 

 نول الصحابي في  تفصيل. ن ذ
ذا لم تجده فقد رجع كثير من ؤ سيما كبراال هم كالخمفا  الراءدين واسئمة المهديين كابن مسعود وابن  باسل وا 

وسدعيد  لومسدروق لوالحسدن لو طدا  لو كرمدة لوسدعيد بدن جبيدر لاسئمة في ذلك إلب أقوال التابعين كمجاهد
 ن.اديُ زوا ي والحم  مسيال وكمالك والثوري واس البن 

 يع ي حماد بن سممة، وحماد بن زيد.
 وأبي حليفة وغيرهم من تابع التابعين. 

سحاق وأبي  بيد وأمثالهم من أتباع تابع التابعين.  وكالءافعي وأحمد وا 
 التابعي وو الذي لقي الصمحابي، ومل تفسمير التمابعيو ، ؟اآلن ما يتعمال بتفسير التابعين، ول تفسير التابعي حزة

  .نال مزاود؟ ،نال عطاء ،، نال عكرمةةحز
ذا و  قممول: فيمم  تفصمميل،  ذا أزمعمموا مممع أن  زممماع م يصممعب ضممبط  لكممن  فتممرض،  ذا أزمعمموا فاإلزممماع حزممة،  ال

لو و عمم ل  مخالي  قول: ال يزب األخذ بذل ، ولكن أنوال م خير من أنوال من بعدوم، نال الواحد م  م نواًل ولم ي  
،  قول: ال ش  أ  م أعمم بالمقة ممن بعدوم، ولكن وذا أيضًا ال يقال:     حزة يزب التزام ا، أ   رزع  لى المقة

عن ب ي  سرا يل فم  حكم  الو أ   نال نواًل ال يقال من ز ة الرأي ف ذا ي ظر فإن كان ذل  يمكن أن يكون مأخوذً 
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ن كممان ذلمم  ال يمكممن  ممما أل مم  لممم ي   أو ألن طبيعممة الخبممر تممأبى ذلمم ، فع ممدوا عممري باألخممذ عمم  م اإلسممرا يميات، وال
  . قول: وذا ل  حكم الرفع، لك   من نبيل المرسل، ما مع ى المرسل؟

- يمر موزمودة،  ذا نم ما: لم  حكمم الرفمع  لمى ال بمي  -صمى اهلل عميم  وسممم-يع ي الواسطة التي بي   وبين ال بي 
يكمون مممن  نحابي، فالواسممطة  يمر موزممودة،  ذ خمر عممن صم االمذي حدثمم  نمد يكممون تابعي مو  -صممى اهلل عميم  وسمممم

نبيمل الضممعيي مممن ز ممة اإلسمم اد، فممبل يحممتض بمم ، فمإن رزعمموا  لممى اإلسممرا يميات فقممول م لمم  حكممم اإلسممرا يميات الممذي 
فيممم   : قمممول ،، ومممذا تفصممميل فمممي حكمممم تفسمممير التمممابعي ومممل ومممو حزمممة أو لممميس بحزمممة؟- ن شممماء اهلل-سممميرد مع ممما 

  تفصيل.
تابعين وترازم م موزودة في الحاشية، وال أرى االشتقال بذكر الترزممة؛ أل  مم مشماوير أ ممة من ال اذكر و ا زمعً 

فممي صممفحة  أرى أ مم  مممن المفيممد أن يت بمم  لمم عمممى أمممر كبممار ال تخفممى  مممامت م عمممى أحممد، لكممن أريممد أن أ بمم  و مما 
ئين: معرفدة مدا أراد السدمل محتداجون لءدي :-يع ي شميخ اإلسمبلم-وقال ( في الحاشية في الوسط، يقول: 112)

..  لمى  خمرا، العبمارة محرفمة، لميس السممي، السممي ليسموا بحازمة  لمى  اهلل ورسولهل وما قاله الصحابة والتابعون
 ةوموزممود ،معرفممة أنمموال الصممحابة والتممابعين، وال ممما العبممارة أصممبًل وممي فممي تفسممير سممورة اإلخممبلص لشمميخ اإلسممبلم

، المسممممون ولمميس السمممي، المسممممون بحازممة  لممى (9)"ن  لممى شممي ينفم ممذا يحتمماج المسممممو "ضمممن الفتمماوى يقممول: 
 معرفة تفسير السمي.

فدإن مدلهم  لوليس كدذلك لقال الءيخ: وقد يقع في  باراتهم تباين في اسلفاظ يحسبها من ال  مم  لده اختسفا  
 من يعبر  ن الءي  بسزمه أو لظيرهل وملهم من يلص  مب الءي  بعيله.

مت وعة في التفسير، وكثير ممن ومذا  -رضي اهلل تعالى ع  م-   كثيرًا ما ترد عبارات السمي   وو يريد أن يقول:
نمال مزاومد  :القمول الثما ي ،نمال عكرممة كمذا : يحتماج أن  قمول: القمول األولالال يعد من اختبلي التضماد، يع مي 

نبيمل اخمتبلي التضماد، أمما اخمتبلي  ممن ذا كمان االخمتبلي نال نتادة كذا، ند  حتاج  لمى ومذا  :كذا، القول الثالث
اخممتبلي فممي العبممارات ولكممن المع ممى واحممد سممواًء كممان نممد فسممر  مع مماا الت مموع فممبل حازممة  لممى ذلمم ، اخممتبلي الت مموع

أو فسمر بعبممارة  يممر عبممارة اآلخمر، أو ذكممر صممفة فممي المسممى  يممر الصممفة التممي ذكرومما  ،بالمثمال بأحممد أفممراد العممام
ر اط  اآلخر، فإذا نال:  ومذا نمال: اتبماع القمر ن وومذا نمال: اتبماع السم ة، وومذا نمال: اتبماع  [1]الفاتحمة: اُلمنُست قويم   }الصِّ

      . قول: القول األول: اإلسبلمف، ونال وذا: اتباع اإلسبلم، ول وذا اختبلي -صمى اهلل عمي  وسمم-الرسول 
كممل ذلمم  يرزممع  لممى شمميء واحممد  ،. وكممذا؟.رابممع.القممول الثمما ي: اتبمماع القممر ن، القممول الثالممث: ابتمماع السمم ة، القممول ال

ددر اط  اُلمنُسددت قويم   فممي اتبمماع  ،-صمممى اهلل عميمم  وسمممم-لممزوم الحممال، الحممال أيممن؟ فممي اتبمماع الرسممول  [1]الفاتحممة: }الصِّ
ر أو بعمض األفممراد فممي اتبماع السمم ة، لمزوم ديممن اإلسمبلم، ف ممذا لميس بمماختبلي، لمما يممذكرون أوصمافًا لممفس مم ،القمر ن

م ُيكنمن اُلم نَّ و السَُّمو ه }و أ   قع  وع م  ، و خر يقول: المن ف  ال :أ، الكمأم  لما يقول واحد: المن وو الك   [75]البقرة: ُلز ُلل ا   
و خمر يقمول:  ،حموة، ول وذا اختبلي؟ ةعمى األشزار في بعض ال واحي، صمقي زل حمو مثل العسل شيء وو 
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ممن  يمر أن تزرعم  يقمال لم :  ،ذي يصمير  لي ما ممن  يمر عممل اإل سمانالتر زبين، وذا ليس باختبلي، كل ذل  الم
 .ووذا عبر ب ذا ،من، ف ذا عبر ب ذا

والسموى حي ما يقول بعض م: وو طا ر م قارا أحممر أكبمر ممن العصمفور وأصمقر ممن الحماممة، و خمر يقمول: ومو 
  ف ذا اختبلي في العبارات. و السَُّمو ه }اُلم نَّ ووذا ذكر صفة،  ،ما ى، وذا ذكر صفةطا ر بال  د يقال ل : الس  

ُسددع س  ، لكممن يمكممن زمممع األنمموال فيمم ، مثمممما نم مما فممي نولمم  تعممالى: اوأحيا ممًا يكممون االخممتبلي حقيقي مم  }و المَُّيددلو إوذ ا   
مممن  ،عسممعس تممأتي بمع ممى أنبممل، وبعممض السمممي فسممروا ب ممذا، وبعضمم م يقممول: أدبممر؛ أل  مما لممع يممين [15]التكمموير:
د، فيمكن و ا أن  زمع بين القمولين، ف قمول: أنسمم اهلل بم  فمي حمال  نبالم  وفمي حمال  دبمارا، وكمل ومذا يمدل األضدا

}و المَُّيددلو إوذ ا ، [1]الميممل: }و المَُّيددلو إوذ ا ي ُغء ددب ا، فمماهلل يقممول: مممعميمم  القممر ن، ولمميس ع ممد ا دليممل عمممى تحديممد واحممد م  
ب  فزمع ما بمين نمولين متضمادين، وومذا يمكمن،  [22]الممدثر: المَُّيدلو إوُذ أ ُدب در  }و  يع ي: أنبل، ويقمول:  [3]الضحى: س ج 

  يمكن زمع األنوال في . -رضي اهلل ع  م-فكثير من االختبلي بين السمي 
  أو السلة أو لغة العرا. القرهنويرجع إلب لغة 

 ىالقممر ن أو السمم ة، يع ممي لمميس مع مم يع ممي  ذا أرد مما أن  تعامممل مممع أنمموال السمممي و  ظممر في مما فإ  مما  رزممع  لممى لقممة
ذا  مضى، لكن اآلن كيي  تعامل مع عبارات م، مع تفسيروم،  ذا اختمفوا ماذا  ، فسر بالس ةأن  رزع  لى الس ة 

}و اُلق ددالوتوين  مممثبًل:  -تبممار  وتعممالى-،  قممول:  رزممع  لممى المسممتعمل فممي القممر ن، لممما يقممول اهلل ؟ فعممل؟ كيممي  رزممع
ِو  مما مع مى الق موت؟ فسمروا بمعمان  متعمددة، ف مأتي  رزمع  لمى لقمة القمر ن  ذا عبمر بمالق وت،  [27األحمزاب:] و اُلق الوت ا

ُلد ل ا ل هندمن اُلغ دالوبنون  ، ؟ تتبع المواضع، القمبة ما مع ى القمبة ، القمبمة و ما ومل ومي بالحزمة [152]الصمافات: }و ا ونَّ جن
سيي؟ بعض م يقمول: بالحزمة، وبعضم م يقمول: بالسميي، وبعضم م يقمول ب مذا وومذا،   ظمر كمممة القمبمة فمي أو بال

 نالقر ن في المواضع المختمفة تستعمل عادة في ماذا؟  زمد أن القالمب أ  ما القمبمة فمي ميمدان المعركمة، ف قمول:  ذ
ُلد ل ا ل هنمن اُلغ الوبنون   ذا نمتو يروان المعركة يدخل في  القمبة في ميدا }و ا ونَّ جن -ال بمي و تمل؟ ن ن  ن األ بياء م  م   :، وال

،  قمول: العبمرة ليسمت بم قص البمدايات وال مما بكممال ال  ايمات، العبمرة ؟الزيش في أحمد ، و زم-صمى اهلل عمي  وسمم
 مي لقمة السم ة يرزع  لى لقمة القمر ن والسم ة، يع ،؟!بالعانبة، العانبة كا ت لمرسل وألتباع الرسل، وأين الذين نتمووم

ضمع ا،  لمى اسمتقراء، واليموم ومذا سم ل زمد  راد ب ما؟ تحتماج يستعمل وذا في األحاديث،  ذا عبر ب ذا المفظمة مماذا ي م
في وذا الموسوعات اإللكترو ية الموسوعة الشاممة مثبًل ضع كمممة الق موت فمي القمر ن أو فمي األحاديمث، أو كمممة 

  ا وا ظر في ماذا استعممت. تتبع   ، تأتي  في زميع المواضع بمحظات، ثمة مب
   يستطيع أن يميز وي ظمر مما ومو األنمرب ممن أنموال م حي مما  لعرب، يع ي يرزع  لى المقة بحيث يقول: أو لقة ا

 يقع االختبلي بي  م.
 ومن تكمم بما يعمم من ذلك لغة وءر ا  فس حرج  ميه.

 مما فمبل حمرج عميمم ؛ أل م  ي طممال مممن أصمل صممحيد، يع مي فمي مثممل ومذا األممور فسممر بمما يعممم وكممان لم  ازت ماد في
 :لمما سمأل  أبمو زحيفمة كمما فمي الصممحيد -رضمي اهلل ع م -وال ب موى، ول مذا نمال عممي  ،الم مم أن ال يمتكمم بز مل
 ال ف مممًا "بشمميء؟ نممال: ال، واسممتث ى مممن ذلمم  مممما اسممتث ى نممال:  -صمممى اهلل عميمم  وسمممم-وممل خصممكم رسممول اهلل 



، فممإذا كمممان اإل سممان مممتوبًل فممميمكن أن يممتكمم فممي التفسمممير ويممرزد ويصممحد بعمممض (11)"ابمم يتتيمم  اهلل رزممبًل فمممي كت
 ويضعي بعضًا ويست بط. ،األنوال
 الرأي. بمجردويحرم 

ُمدددٌم ال شممم ؛ أل ممم  نمممول عممممى اهلل بمممبل عممممم، واهلل يقمممول:  ويحدددرم بمجدددرد الدددرأيل دددا ل دددُيس  ل دددك  بودددهو  و  }و ال  ت ُقدددلن م 
مما نمال: ويحمرم بمالرأي، نمال: بمزمرد المرأي، التفسمير بمالرأي فيم   يحدرم بمجدرد الدرأيل ،نيقمةالعبمارة دف، [21]اإلسراء:

)مممن تكمممم فممي القممر ن برأيمم  فأصمماب فقممد ) :تفصمميل، األحاديممث الممواردة فممي الوعيممد أو فممي تخط تمم  ال تصممد، مثممل
لكمن اهلل يقمول:  في ما ضمعي، ، ومذا األحاديمث(13)(()من نال في القر ن برأي  فميتبوأ مقعدا ممن ال مار)، (11)((أخطأ

م ب المَّهو م ا ال  ت ُعم منون   ثُدم  ، [119]البقمرة: }و أ ُن ت قنولنوا    دا ب ط دن  و اإلُو م  ُله دا و  دا ظ ه در  مو بِّي  اُلف دو احوش  م  رَّم  ر  }قنُل إولَّم ا ح 
لُ  قِّ و أ ُن تنُءروكنوا بوالمَّهو م ا ل ُم ينل زِّ دا ال  ت ُعم مندون   و اُلب ُغي  بوغ ُيرو اُلح  م دب المَّدهو م  ، [22]األعمراي: بوهو سنُمط ال ا و أ ُن ت قنولندوا   

ون   ا  ال  ينُفموحن م ب المَّهو اُلك ذو ون     ين  ي ُفت رن ٌل ، [19]يو س: }قنُل إونَّ الَّذو دس  ا  ه دذ ا ح  ل تنكنمن اُلك ذو لن أ ُلسو }و ال  ت قنولنوا لوم ا ت صو
ر اٌم لو  ا  و ه ذ ا ح  م ب المَّهو اُلك ذو وا     ،ال يكمون ع مدا أوميمة، ال يعمري المقمة ،، فمن ال ماس ممن يزتمر [111:]ال حل ت ُفت رن

وال أنوال السمي، وال مواطن اإلزماع، وال يعمري تفسمير القمر ن بمالقر ن وال بالسم ة، وال يعمري األصمول التمي يب مى 
   .يبادر بذكر المع ى، تقول ل : من أين ل  وذا؟عمي ا التفسير، وال ال اسخ والم سوخ، وتذكر  ية و 

ذا ونممع عمممى الصممواب مصممادفة، نممال:  ، ووممو ؟ع ممدي حممدس :ممما نمممت لكمممأنممال: أ مما ع ممدي حممدس،  سمممع وممذا، وال
عممامي، وممذا يكممون نممد أخطممأ ولممو ونممع عمممى الصممواب؛ ألن ونوعمم  عمممى الصممواب لممم يكممن مممن وزمم  صممحيد، ف ممو 

 .وذا واحدة ،ىوز، والوازب عمى اإل سان أن يتون ذا ال يزمذموم، ونا ل عمى اهلل ببل عمم، ف
حمذر أو فمي موضموع التفسمير بمالرأي م  ما مما ي   -رضمي اهلل تعمالى عم  م-أن المرويات عن السممي  يوأخرى: وو

  . (12)"وأي سماء تظم ي  ذا نمت بكتاب اهلل ما ال أعمم ،أرض تقم ي أي  "يبدي التخوي الشديد: 
فقمط يتونمي يقمول: ال أنمول فمي ومذا شمي ًا، ال أنمول في ما برأيمي، وو ما   موع  ،ع  م في التونميوو ا   ثار م قولة 

ن كممان خطممًأ فمممن  ثالممث مممن اآلثممار تصممرح بأ مم  يقممول برأيمم ، يقممول: أنممول في مما برأيممي فممإن كممان صمموابًا فمممن اهلل، وال
  .بالرأي؟ فسي ومن الشيطان، ف ذا ثبلثة أ واع، ول وذا اختبلي بي  م في حكم التفسير 

الزواب: ال، الذي ورد في  التحذير يحممل عممى القمول بمالرأي المزمرد بمبل عممم، ومما ورد فيم  التونمي  مما أن يكمون 
أو يكمون ذلم  عممى سمبيل التمورع، والكمبلم الم قمول عم  م فمي ومذا كثيمر، ويمكممن أن  ،أل م  لمم يتوصمل  لمى المع مى
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، باب ما زاء في الذي يفسر القر ن برأي ، برنم -صمى اهلل عمي  وسمم-أخرز  الترمذي، أبواب تفسير القر ن عن رسول اهلل  - 11
 (.7521، وضعف  األلبا ي في ضعيي الزامع، برنم )(3973)

، باب ما زاء في الذي يفسر القر ن برأي ، برنم -صمى اهلل عمي  وسمم-أخرز  الترمذي، أبواب تفسير القر ن عن رسول اهلل  - 13
د األعمى (، ونال محققوا: " س ادا ضعيي؛ لضعي عب3119(، ونال: "وذا حديث حسن"، وأحمد في المس د، برنم )3971)

الثعمبي، ومع ذل  فقد حس   الترمذي، وصحح  ابن القطان كما في "ال كت الظراي"، وضعف  األلبا ي في ضعيي الزامع، برنم 
(114.) 

(، وابن أبي شيبة في المص ي، برنم 1811ال من اإلبل، برنم )صد  أخرز  ابن ماز ، أبواب الزكاة، باب ما يأخذ الم   - 12
(21112.) 



فمي الكمبلم فمي التفسمير بمالرأي، وذكمر ذلم  فمي  ا ثمارً ذكر فسير، ترازع في وذا مثبًل ما ذكرا ابن زرير في أول الت
  .بابين متتابعين في ا  ثار تزيز و ثار تم ع

ووذا محمول عمى محمل، فمميس ذلم  ممن نبيمل االخمتبلي بيم  م، وتزمد شميخ  ،يقول:  ن وذا محمول عمى محمل
م قولمة زيمدة  ا ثمارً  أورد -سمزد وفمي  يمراونمد شمرح اوا فمي ومذا الم-اإلسبلم ابن تيمية في مقدمة أصول التفسمير 

، يمكن لئل سان أن يرازع، وذكرت من وذا أشياء كثيرة في األعمال القمبيمة فمي -التفسير بالرأي-في وذا المع ى 
 الكبلم عمى الورع.
 : التفسير  مب أربعة أوجه: - لهما اهللرضي -وقال ابن  باس 

 أحد بجهالتهل وتفسير يعممه العمما ل وتفسير ال يعممه إال اهلل. وجه تعرفه العرا من كسمهال وتفسير ال يعذر
لك مم  ال يصممد، ف ممو عممن ابممن  -صمممى اهلل عميمم  وسمممم-التفسممير عمممى أربعممة أوزمم ، ووممذا روي مرفوعممًا عممن ال بممي 

، وز  تعرفم  العمرب ممن كبلم ما بمع مى: أن العربمي يعمري ذلم  ممن لقتم ؛ ألن ال ماس -رضي اهلل ع  ما-عباس 
م دددب لمممما سمممأل عممممى الم بمممر عمممن التخممموي  -رضمممي اهلل ع ممم -فعممممر  ،ا بمسمممان عربمممي مبمممينخوطبمممو  دددذ هنُم    ُْخن }أ ُو ي 
ل   وُّ  نام رزل ونال ل : التخوي ع د ا في لقت ا وو الت قص، وزاء ل  بالبيت المش ور: [45:]ال حل ت خ 

و ي  الر ح و ي  ع ود  ال   كم *** اا ن ر دً ام كً ل  م  ا تت خ   (14)الس ف ن   ب عة  ا ت خ 
بالمقة، أمام الصحابة وأمام عمر وما أ كر عمي  أحد، فيرزع  لى المقة، شيء تعرف  المقة بألس ت ا، وذا متى؟  ذا 

يخص ، فع د ذل  المقمة، وتزمد ذلم  فمي كمبلم  عري المخاطبين ب  مع ىللم يكن لمشارع في  مع ى خاص، وليس 
ه اق ا تفسير  مثبًل في -رضي اهلل ع  ما-ابن عباس  . (17)كأسمًا دوانماً  ا ق، نمال أبمي فمي الزاوميمة: اسم[24]ال بمأ: }دو

 .ىؤل  م   :يع ي
قدال: مددا يتبدادر معلداه إلددب مما ومذا المذي ال يعممذر أحمد بز التم ؟ و ما فسمرا  قدال: وتفسدير ال يعدذر أحددد بجهالتدهل

ر أحمد بز التم ؛ أل م  ممن األممور المتبمادر ال يعمذ اسفهام مدن اللصدوص المتضدملة ءدرائع اسحكدام.. إلدب هخدرهل
 .وذا واضد، وكذا فسرا بعض أول العمم [377:]البقرة }المَّهن ال  إول ه  إوالَّ هنو  المعمومة لكل أحد، حي ما يقول: 

وم  م من حمم  عمى مع ى  خر، نال: ال يعذر أحمد بز التم  التصمال  بمالمكمي عممى سمبيل الوزموب، بحيمث   م  
ما تقوم ب  عبادت  ومعاممت ، بمع ى أ   يعري من معا ي القر ن ما يتصل بم  وزوبمًا،   يزب أن يعري من معا ي

ممما يتعمممال بالصممبلة والط ممارة، الحممض، الزكمماة، وممذا األشممياء التممي ذكممرت فممي القممر ن، يعممري المممراد ب مما وتفصمميم ا، 
 ،ممم ، ال يعمذر أحمد بز التم المعامبلت التي تتصل ب ، نمالوا: و ما ال يعمذر أحمد بز التم ؛ أل م  يزمب عميم  أن يتع

 .بعض أول العمم ذكر وذا
 ،فإن في ا مما يشمير  لمى ومذا المع مى ،أخذًا من رواية الحديث المرفوعة ووي ال تصد -فيما يبدو لي-وم ل  كر  وذ  

 لى ذكر الحبلل والحرام، فف موا م  ا أن الذي ال يعذر أحد بز الت  وو ما يتصل بالمكمي مما طالب  بم  الشمارع 
  .ن أزل أن يتعبد رب  بذل م
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ووذا الذي يحتاج  لى اسمت باط وفقم ، ويحتماج  لمى  ظمر وعممم وبصمر، يزممع بمين اآليمات  وتفسير يعممه العمما ل
دددددونو ثمممممم يقمممممول:  ،[154]البقمممممرة: }و ال  ينك مِّمنهندددددمن المَّدددددهن  ممممممثبلً  ،التمممممي ظاوروممممما التعمممممارض دددددئنوا فويه دددددا و ال  تنك مِّمن  }اُخس 

ددنُ كمم ممم،  ،[118]المتم مون: ْ لن    ئوددذ  ال  ينُسدد ددم ك كنُم فوددي س ددق ر  ثممم يقمال:  ،[29]الممرحمن:  ذ ُلبوددهو  }ف ي ُوم  ددا س   [43]المممدثر: }م 
 ذا نم ما  ،؟، ف ذا يعرف  العمماء، وتفسير ال يعمم   ال اهلل، ووذا يحمل عمى أي شميء؟كيي  زمع بين وذا اآليات

ي األمور القيبية، حقا ال األمور القيبية، ف ذا ال يعمم   ال اهلل، عممى ن التشاب  المطمال ف : -كما ذكر ا باألمس-
ددا ي ُعم ددمن ت ُْوويم ددهن إوالَّ المَّددهن  :الونممي فممي  يممة  ل عمممران م  ، وعمممى الوصممل ال يوزممد شمميء مممن معمما ي [5] ل عمممران: }و 

، ومثمموا لم  بمالحروي ي ومذاخمبل القر ن ال يعمم  أحد من األمة، ولكن وذا أيضًا ليس محل اتفاال، يوزد من نمال
 .المقطعة في أوا ل السور
يع مي ألمي، بماء،  ، مبمان  وليسمت حمروي معمان   طعمة فمي أوا مل السمور ومي حمروي مبمان  واألنمرب أن الحمروي المق

، أمما حمروي المعما ي ل، تب مى م  ما الكمممات، حمروي مبمان  ، زيد حري الزاي والياء والمداالكمماتزيم، تب ى م  ا 
لىو  ،مثل: عمىف ف مي تشمير  لمى  م  حروي الزر، فحروي المبا ي ما ل ا مع مى فمي أصمم ا ممثبًل، وممن ث م بانيو  ،ال

-واهلل أعمم-م  ا الكبلم فأتوا بمثم ، واتوا،  نتركبو تي لامع ى ووو اإلعزاز، أن القر ن مركب من وذا الحروي 
 ، ولذل  ال تكاد تذكر  ال ويذكر بعدوا القر ن.

 التفاسير
سدحاق لوتفسدير أحمدد لحديمودن  لو بد بن حميدد لووكيع لتفسير  بد الرزاق :مثل أحسن التفاسير وبقدي     لوا 

جل وأبدي سدعيد اسءد لوابدن أبدي حداتم لوسدليدل وتفسدير ابدن جريدر لوسفيان بن  ييلة لوابن الملذر لبن مخمد
 وابن كثير. لوابن مردويهل والبغوي هلوابن ماج

ومتالء، لكمن ومتالء ل مم تفاسمير م  ما مما ومو موزمود وم  ما مما ومو  يمر أرى أن ال  قي ع د ترزمة كمل واحمد ممن 
موزود، مفقمود، وأكثمر ومذا التفاسمير لؤلسمي مفقمود، أم مات التفاسمير بالممأثور ومي: تفسمير ابمن زريمر وومو أزم ما 

اآلثار  وأ فع ا وأحس  ا، أبو زعفر بن زرير الطبري كبير المفسرين المتوفى س ة ثبلثما ة وعشرة، ووذا يذكر في 
وبعض ما يتصل بالمقات، ويذكر فيم  نواعمد  افعمة لمقايمة، وممن عزمز عمن نراءتم  فمبل  ،ويذكر في  أيضًا الترزيد

ليقمي عممى  ؛بشمار عمواد معمروي :مزممدات أو سمبعة اختصمرا المدكتور يمةأنل من أن يقرأ المختصر فمي  حمو ثما 
  .ر، ف ذا من أزم انول ابن زرير الذي يرزد في ، ويذكر المعا ي دون ذكر اآلثا

ومذا خمسمة، ومذا التمي  ،وتفسمير ابمن مردويم  ،وتفسمير ابمن الم مذر ،وتفسير عبمد بمن حميمد ،وتفسير ابن أبي حاتم
لمسميوطي وومو  "المدر الم ثمور" :في التفسير أن تدور عمي ا، تدور عمى وذا الكتب، وتزمد فمي مثملالمرويات تكاد 

اختصمرا مممن  ،تزمد ومذا الروايمات مبثوثمة فيم ، ولك م  حمذي األسما يد كبيمر فمي التفسمير بالممأثور اكتماب ضمخم زمد  
مم ،كتمماب لمم  حممذي فيمم  األسمما يد ال كممان ع  ض عممن كثيممر مممما فممات، فممذكر و مما تفسممير عبممد الممرزاال الصممم عا ي و  وال

حدى عشر    .وتفسيرا موزود ،لم زرة ةالمتوفى س ة ما تين وال
حميم حميم، د  وأربعمين، ود   وتسع د بن حميد المتوفى ما تينوتسعين، وعب بن الزراح المتوفى س ة ما ة وسبعووكيع 

وومذا ال  ،مثمل ومذا أو مبلطفة كما يقمال  لمى اليموم ،حيم تمطيفاً د   :اسم  عبد الرحمن، لكن عبد الرحمن ند يقال ل 
 . شكال في  كما ذكرت في دروس األسماء الحس ى



 . تين وخمس وأربعين لم زرةاسم  عبد الرحمن بن  براويم بن عمرو المتوفى س ة ما :دحيم
 .متوفى س ة ما تين وواحد وأربعين ،وذا  ير موزود :وتفسير اإلمام أحمد
سحاال بن راووي  .وثبلثين المتوفى س ة ما تين وتسع  وال

 .المتوفى س ة ما تين وست وسبعين ،وبقي بن مخمد اإلمام الحافظ الكبير حافظ األ دلس
، وابن الم ذر تفسيرا لم يوني ل  عممى أثمر  لمى ونمت ةعشر  ا ة وتسعفى ثبلثمالمتو  ،وابن الم ذر محمد بن  براويم

طبمع فمي مزممدين، نطعمة م م  يسميرة فقمط، لكمن تزمد المرويمات  ،ثم وزدت نطعة م   في مكتبمة فمي ألما يما ،نريب
وزمد تي عممى زمممة صمالحة ممن ومذا الكتمب، من ابن الم ذر، وأ ا أظمن أن السميوطي ونم "الدر الم ثور" :في مثل
 .ن والدال ل تدل عمى أن السيوطي وني عمى بعض وذا الكتب، فضبًل عمن نبم  كابن كثيرا القر  بعض

 .وتسعين، ووذا أيضًا كتاب  ال أثر ل  ما ة وثمانس ة المتوفى  ،وسفيان بن عيي ة
 .وعشرين، تفسير س يد أيضًا ال أثر ل  يصي المتوفى س ة ما تين وستص  الم    يدوس  

 .كان مفقودًا ووزد في وذا العصور المتأخرة ن زريروتفسير اب
وعشممرين أيضممًا كممان مفقممودًا ووزممد م مم   ثبلثما ممة وسممبعسمم ة أبممي حمماتم المتمموفى  عبممد الممرحمن بممن :وابممن أبممي حمماتم

فمال بعمض الم قص ممن المدر ول   ،ال زال الكتاب مخرومًا، حقال في عدة رسا ل زامعية، وطبع طبعمًة تزاريمةو  ،نطع
وومذا مفيمد  ،يمذكروا باإلسم ادقالبمًا ففسير ابن كثير، وابن كثير  ذا أورد الروايات عن ابمن أبمي حماتم الم ثور ومن ت

 .في التعويض عن بعض ما فات من المواضع ال انصة في التفسير
 .وخمسين المتوفى س ة ما تين وسبع ،وأبي سعيد األشض

القزوي مي صماحب    خر  ير ابن مازم  بن مازوسبعين، وو ا  تفسير ال المتوفى س ة ما تين وثبلث  وابن ماز
المكتبمات مخطوطمة، فممما طمبت ما ممن أممين المكتبمة نمال:  ىحد  ت وزدت  سخة م   في الف ارس في الس ن، وك

، نمال: ال، الف مرس القمديم فيم  أشمياء  يمر ؟يمن الكتماب، الكتماب ممن أومم الكتمبأوذا ف رس نديم، والف رس الزديمد 
 موزودة، يع ي مسرونة. 

الذي تزوج ممكة ب وبال لما زاء  لى المدي ة ال بوية في الحض أخذ معم   -رحم  اهلل-ذكر أن صديال حسن خان ي  
السمفي ة بمما وصمموا م، ف؟مخطوطمة ا تقاوما وومو عمالم فمماذا عسمى أن ي تقمي اارات ممن المكتبمة المحموديمة، كتًبمسح  

 . !حسرة  لى ال  د فتحووا وزدووا ند دخم ا الماء وتمفت عن  خروا،
 .المتوفى س ة أربعما ة وواحد، أيضًا ال وزود لتفسيرا ، وابن مردوي

 .، تفسيرا موزود مطبوع ومحقال، ل  عدة طبعاتةعشر  المتوفى س ة خمسما ة وست ،والبقوي اإلمام المعروي
ر البمن ووو من أ فمع التفاسمير، ويظمن بعمض ال ماس أ م  ت مذيب أو اختصما ،وابن كثير تفسيرا أش ر من أن يذكر

 زرير، ووذا الكبلم ال أساس ل .
وتددارال  لوحدددط طوائددل مددن أهددل البدددع تددْولوا كددسم اهلل  مددب هرائهددمل تددارال يسددتدلون بآيدداِ اهلل  مددب مددذهبهم

 وغيرهم. لوالمرجئة لوالقدرية لوالمعتزلة لوالجهمية لوالرافضة ليتْولون ما يخالل مذهبهمل كالخوارج
الكتب التي ذكروما ومي تفسمير بالممأثور، وكمل ومذا الكتمب ومي تمورد  يلسمي، يع وتالء الذين ا حرفوا عن طريقة ا

وا ممن أومل البمدع وأومل ءلم   ال تفسمير ابمن زريمر، المذين زماأو  حمو ذ ،اآلثار فقط دون أن يتكمم المتلي بتمرزيد



ب التفسممير، األوممواء سمماروا عمممى  يممر وممذا الطريقممة، فصمماروا يقممررون مممذاوب م و راءوممم وعقا ممدوم الباطمممة فممي كتمم
تدارال ل صرة مذوب ا واالحتزماج لقول ما، والمرد عممى ممن خالف ما، ف متالء أومل البمدع،  ؛وعمدت كل طا فة  لى القر ن

ين   :، يع ي:  ذا وزدوا شي ًا يع ي مثبلً وتارال يتْولون ما يخالل مذهبهم ليستدلون بآياِ اهلل  مب مذهبهم }و الَّذو
م ُن ي ُفع ُل ذ لوك  ي ُمدق  أ ث   ال  ي ُد نون  م ع  المَّهو إول ه ا قِّ و ال  ي ُزلنون  و  رَّم  المَّهن إوالَّ بواُلح  ر  و ال  ي ُقتنمنون  اللَُّفس  الَّتوي ح  داهخ  ْ  ام 

ي ُخمنُد فويهو منه ال ا ا  ُل ل هن اُلع ذ اان ي ُوم  اُلقوي ام ةو و  عمل الكبيمرة يخممد ا، نمالوا: ومذا ف[51-18]الفرنان: إوالَّ م ُن ت اا  ْ  ينض 
في ال مار، الخموارج، الطوا مي الوعيديمة المعتزلمة المذين نمالوا: يخممد فمي ال مار، الفمرال بيم  م وبمين الخموارج، الخموارج 

    كافر، فاحتزوا بمثل وذا اآلية، يحتزون عمى مذاوب م دون ال ظر  :نالوا: يكفر، المعتزلة نالوا: يخمد وال  قول
دُن ب التمي توضمد الممراد،  لى ال صوص األخرى فمي البما دا دنون  ذ لودك  لوم  ي ُغفودرن م  }إونَّ المَّده  ال  ي ُغفودرن أ ُن ينُءدر ك  بودهو و 

 .[48:]ال ساء ي ء ا ن 
ذا وزدوا  ك مَّم  المَّهن منوس ب : ال يستطيعون حمم ا عمى مذوب م فإ  م يسمبو  ا المع ى الذي دلت عمي  مثلأ  م وال }و 

وا عمى مذوب م في  في الكبلم، فأرادوا أن يسمبوا وذا اآليمة المع مى يحممو أن  يستطيعون ، ال[114]ال ساء: ت ُكمويم ا 
كبلم صمدر ممن اهلل  ال يوزدح  بمخالب الحكمة، الذي دلت عمي  مما وو حزة ألول الس ة والزماعة، فقالوا: زر  

 .تبار  وتعالى-
تفسددير ابددن كيسددان  :ر  مددب أصددول مددذهبهمل مثددلقددال الءدديخ: وأ ظمهددم جددداال  المعتزلددةل وقددد صددلفوا تفاسددي

 والكءال. لوالرمالي لبائيل و بد الجبار الهمدالياسصمل والجن 
لمم  كتمماب فممي معمما ي القممر ن،  ،وتسممعين لم زممرة ممما تين وتسممعسمم ة المتمموفى  ،ابممن كيسممان :وممتالء مممن المعتزلممة مثممل

عبمد الزبمار و س م، وكذل  عبمد الزبمار القاضمي، و ءما ة وثبلثة لم زرة، وو رأس من ر المتوفى س ة ثبلث ،والزبا ي
عممى ممذوب  اال مدا ي ووو: عبد الزبار بن أحمد بن الخميل بن عبد اهلل ال مدا ي األسد أبمادي، ومذا كمان أشمعري  

لفممات الكبممار فممي شممرح ت وألممي فيمم  الم ،ونممواا وأيممدا ،و صممرا ،ثممم بعممد ذلمم  تحممول  لممى مممذوب المعتزلممة ،األشمماعرة
 ذا  ظمرت  لي ما فقمط ب ظمرة  ،و يروا، وبعض كتب  ضخمة موزمودة عممى أرفمي بعمض المكتبماتاألصول الخمسة 

، ومممذا  خمممر ممممن  صمممر ممممذوب م بكتمممب معتبمممرة ع مممدوم ممممن - سمممأل اهلل العافيمممة-نبمممل أن تفمممتد الكتممماب أظممممم نمبممم  
 لم زرة. ةعشر  لمطوالت، توفي س ة أربعما ة وخمسا

 " ظمرات فمي كتمب التفسمير"، وصماحب الكشماي تكمممت عمن تفسميرا فمي المتوفى ثبلثما ة وأربع وسمبعين ،والرما ي
 كتاب  موزود، وذاع وا تشر بسبب ع ايت  بالزوا ب الببل ية. ،المتوفى س ة خمسما ة وثمان وثبلثين

 وأبي جعفر الطوسيل ا تقدوا رأيا  ثم حمموا ألفاظ القرهن  ميه. لووافقهم متْخرو الءيعة كالمفيد
فيممد، المتمموفى سمم ة أربعما ممة ، الممقممب بالمال عمممان بممن عبممد السممبلم البقممدادي د بممن محمممد بممنوممذا المفيممد وممو محممم

التبيان " :المتوفى س ة أربعما ة وستين لم زرة، ول  كتاب ،، وأبو زعفر الطوسي وذا وو تمميذ لممفيدةعشر  وثبلث
 . "الزامع لعموم القر ن

ويريمد أن  ،خمفيمة سمابقة ،ريقة أومل البمدع، ع مدوم مقمررات سمابقةوذا ط ا تقدوا رأيا  ثم حمموا ألفاظ القرهن  ميهل
وال يصل  لمى الحمال وال  ،وب ذا ال ظرة، ووذا ال يصل  لى المطموب ،يحمل القر ن عمى ما يعتقد، يقرأ ب ذا القصد

مزمد  أربعما ة متلي، ثما ما ة مزمد، ولكن وي ثما ما ة ،ي تدي، ولذل  تزد بعض م لربما يتلي ثبلثما ة متلي



ويزمممس  ،ي المسممزدفممي طبعممت فيمم ، وتزممد الواحممد ممم  م يمقممي دروسممًا ذال تسممتحال نيمممة الممورال المم ممي ممة بالضممبلل،
لندوا  :ش ورًا متطاولة يتكمم عمى ين  هم  ر سندولنهن و الَّدذو لويُّكنمن المَّدهن و  ، يمتمكم بكمبلم فمي  ايمة الضمبلل [77]الما مدة: }إولَّم ا و 

، وتعري كثيرًا من معما ي أسمماء اهلل وصمفات   ذا سممعت كمبلم ومذا !حميم -عز وزل-وتتعزب كيي اهلل  ،المبين
مثمل  ويوزمد بشمر يسمتمعون ،، يمأتي بخمزعببلت وضمبلالتازالسين يستمعون  ليم  شم ورً الل اس اآلدمي، وتخيمت ا

 .!ون وذا الكبلم، وهلل في خمق  ش
ذا  ظممرت فمميو  ذا نممرأتم فممي التمماريخ تزممدون عزا ممب و را ممب، وال وع ممد  ،الوانممع تزممد عزا ممب و را ممب ع ممد وممتالء ال

فمممي ترزممممة أبمممي عبمممد المممرحمن السمممممي المتمممأخر  "سمممير أعمممبلم ال مممببلء" يمممروم، انمممرأ عممممى سمممبيل المثمممل فمممي السمممير 
محمممود ابممن سممبكتكين،  :بممل ممممو  مثمملتمقممي ومممن ن  ي   "الحقمما ال"الصمموفي الحممافظ فممي الحممديث، وا ظممر كيممي كتابمم  

تقممرأ ورنممة واحممدة م مم ، فكثيممر مممن أن  تسممتطيع الاألممموال الطا مممة، كتمماب كممم  ضممبلل،  ىعط مميست سممخ، وي  و يممرا، و  
 ، ضبلل واضد.؟معا ي األسماء الحس ى  عرف ا  ذا نرأ ا في التاريخ، أين عقول وتالء ال اس

 وملهم حسن العبارال يدس البدع في كسمه كصاحا الكءالل حتب إله يروج  مب خمق كثير.
دُن زنُحدزو     دنو ، يع ي مثبًل في نولم  تعمالى: " ظرات في كتب التفسير"في  ةلذل  بأمثم صاحب الكشاي، مثم ا }ف م 

لَّددة  ف ق ددُد ف دداز   ددل  اُلج  ، كممبلم فمي ظمماورا ال  شممكال (11)"ال فمموز بعمد دخممول الز مة"يقمول:  ،[187] ل عمممران: اللَّدارو و أنُدخو
 فممي رتيممة اهلل بطريقممة خفيممة؛ أل مم  أول ممما بممدأ يتلممي ، -عممز وزممل- فممي الرتيممة،  فممي رتيممة اهلل  يقصممدفيمم ، لكممن 

الكشاي كتب بطريقة فزة فواز  معارضة ع يفة، فزعل عمى  فس  أن يكتب ل م بطريقة ال يستخرزون االعتمزال 
 ، لكن عامة الذين تتبعوا وم من األشاعرة.اابن الم ي ر، و ير  :م  ، فتتبع  مثل

ن وذ   كددان أسددمم مددن تفسددير الزمخءددري لكلدده يددذكر مددا يددز م ألدده مددن قددول كددر أن تفسددير ابددن  طيددة وأمثالدده وا 
 المحققين.

المتمموفى سمم ة خمسممما ة  "،المحممرر المموزيز" ةأن تفسممير ابممن عطيمم ،شمميخ اإلسممبلم ابممن تيميممة ،مممن الممذي ذكممر وممذا؟
ن كان أسمم من تفسير الزمخءري لكله يدذكر مدا يدز م ألده مدن قدول المحققدينين وأربعين يقمول: تواث   مي ، يعوا 

 ،ومحممرر ،و ممافع ،ونممول السمممي ال يمموردا، كتابمم  متممين وزيممد ،يع ممي المتكممممين، ويتممر  اعتقمماد السمممي ،األشمماعرة
 لكن ما يتصل باالعتقاد لم يذكر في  عقيدة أول الس ة. ،ووزيز

لما يعلي طائفة من أهل الكسمل الذين قرروا أصولهم بطرق من جلس ما قرِر به المعتزلة  .وا 
طئددوا فددي الدددليل مثددل كثيددر مددن الصددوفية والو دداظ والفقهددا  وغيددرهمل يفسددرون القددرهن بمعددان  وذكددر الددذين أخ

 مي في حقائق التفسير.م  صحيحة لكن القرهن ال يدل  ميهال مثل كثير مما ذكره أبو  بد الرحمن السُّ 
وأبوا من  ،- عمي  وسممصمى اهلل-مي اث ان، اإلمام المقر  التابعي الذي ولد في زمن ال بي م  أبو عبد الرحمن الس  

وكمان  ،وعمن زماعمة ممن الصمحابة ،وعمن عممي ،القمراءة -رضمي اهلل ع م -الصحابة، وأخذ عن عثممان بمن عفمان 
عبد الرحمن السمممي المذي يقمول: أخبر ما أبو قر  في زمن عثمان، وتوفي في حدود س ة سبعين من ال زرة، وذا ي  

عبممد أبممو ، وممذا (15)خممذون القممر ن خمممس  يممات خمممس  يممات فممبل يزاوزو  مماو  مما القممر ن أ  ممم كمما وا يأ قر الممذين كمما وا ي  
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من أ ممة التمابعين وممن خيماروم، ممن المقمر ين لمقمر ن، تموفي فمي حمدود سم ة  تابعي ،رحمن السممي اإلمام المقر ال
  .بعد السبعين بقميل ،سبعين أو بعدوا
الصموفي محممد بمن الحسمين األزدي، أبموا أزدي ف ذا وو  "حقا ال التفسير" :ي يذكر و ا صاحبذأما الثا ي وذا ال

مم :ويقممال لمم  ممم  الس  ألممي " :-رحممم  اهلل-ممية، أممما وممو فممأزدي، ف ممذا كممما نممال الممذوبي مي  سممبة  لممى أممم ؛ ألن أممم  س 
 ىتم، ومذا متموفى سم ة أربعما مة واث - سأل اهلل العافية- ،(18)"حقا ال التفسير فأتى في  بمصا ب وتأويبلت الباط ية

وذا  سم ة ثمبلث وسمبعين ممن ال زمرة، كم مم أبمو عبمد  ،ةعشمر  ىتمأربعما مة واث توفي سم ة وذا  ،فرال  ما يب، فةعشر 
معاصر لمدارنط ي، و خذ عن بعض األكمابر ممن حفماظ الحمديث،  ،ممي، وذا حافظ من حفاظ الحديثالرحمن الس  

 ،ة فمي تأويبلتم  لم صموصعممى طريقمة الباط يموال مما  ،ترزمت  الحافظ الكبير، ومع ذل  صوفي، لميس أي تصموي
  ف ذا من العزا ب والقرا ب.

ن كان فيما ذكدروه مدا هدو معدان   باطمدة فدإن ذلدك يددخل فدي الخطدْ فدي الددليل والمددلول جميعدا ل حيدط يكدون  وا 
 المعلب الذي قصدوه فاسدا .

الء يقمول: ومت  فمي التفسمير ممن أومل البمدع -رضي اهلل تعالى ع  م-يقول: وتالء الذين ا حرفوا عن طريقة السمي 
باطممة، وتمارة يسممبون المع مى المذي دل عميم ،  ذا مما اسمتطاعوا أن وومي  قمدووااعت تارة يحممون القمر ن عممى معمان  

ف تالء تارة  :ع س مينحي ما يحممو   عمى معان  باطمة  فر  فيحمموا عمى عقيدت م، يسمبو   المع ى الذي دل عمي ، 
  ما مع ى وذا الكبلم؟  ، ون في الدليل دون المدلولوتارة يخط ،يخط ون في الدليل والمدلول

وممتالء الممذين أرادوا حمممل القممر ن عمممى معممان  اعتقممدووا تممارة يخط ممون فممي الممدليل والمممدلول، مثممل: أن فاعممل الكبيممرة 
م ُن ي ُفع ُل ذ لوك  ي ُمق  أ ث ام ا: -تبار  وتعالى-بقول   ونمخمد في ال ار، ويحتز ا  ُل ل هن الُ ْ  }و  ع ذ اان ي ُوم  اُلقوي ام ةو ينض 

ي ُخمنددُد فويددهو منه ال ددا ددُن ت دداا  ْ  و  اآلن وممل الممدليل يممدل عمممى أن فاعممل يقممول لمم : وممذا يخمممد، فمم [51-18]الفرنممان: إوالَّ م 
  .، يدل عمى وذا؟ اآلية تدل عمى وذا؟؟الكبيرة يخمد في ال ار

اسمممم  ومممذا -مخممممد فمممي ال مممار فاعمممل الكبيمممرة  الزمممواب: ال، فأخطمممأ فمممي المممدليل، طيمممب المع مممى المممذي وصمممل  ليممم  أن
 ، صواب أو خطأ؟ ؟االعتقاد الذي نررا حال أو باطلأو المع ى الذي وصل  لي  أو ، ول وذا المدلول -المدلول

 .خطأ، فيكون أخطأ في الدليل وفي المدلول
ذا زاء الصوفي يو   [43]ص: ُض بوروُجمودك  }اُركن : -تبار  وتعمالى-، واحتض بقول  حتض عمى زواز الرنص في المولدال

 .باطل ،دح، اآلن ول نضية الرنص حال أو باطل؟يع ي: الر  
   .اآلية ول تدل عمى الرنص؟

ن كمممان  الممممدلول مع مممى حاشممما وكمممبل، فأخطمممأ فمممي المممدليل وأخطمممأ فمممي الممممدلول، وتمممارة يخط مممون فمممي المممدليل فقمممط، وال
ين  ي منول كنُم : -وزلعز - تدل عمي ، اآلن لما يقول اهلل الشرعًا، لكن اآلية  اصحيحً  ين  هم لنوا ق اتومنوا الَّذو }ي ا أ يُّه ا الَّذو

ددن  اُلكنفَّددارو   ،نممالوا: وممي المم فس تممذبد بسممكين الطاعممة، اآلن ز مماد المم فس حممال أو باطممل؟الصمموفية ، [132]التوبممة: مو
ين  ي منول كنُم مون  اُلكن  :حال، المزاود من زاود  فس ، لكن ول اآلية  وي في ز اد ال فس؟  فَّارو }ق اتومنوا الَّذو

                                                 

 (.111/ 2تذكرة الحفاظ، لمذوبي ) - 18



  وا في الدليل، لكن المدلول صحيد.  ليست في ز اد ال فس، فأخط
يسمت بط ل ما ممن القمر ن، أن  ريمدوي ،ووذا تزدا أحيا ًا يقمع فيم  بعمض ممن يتكمفمون، يعممل لم  دورة فمي اإلدارة ممثبلً 

ممال ل ما ب مذا المع مى، تكممي فمي حمم ما، ومو المع ى الذي ذكرا في اإلدارة صحيد أحيا ًا لك   استدل ل  بييمة ال تع
بداًل ما  أخذ من القرب وال ظريات القربية ع د ا القمر ن، وصمار  :يتصل اإلدارة من القر ن، نالو يست بط أن يريد 

 تممدل عميمم ، فيكممون أخطممأ فممي اليممورد أدلممة مممن القممر ن عمممى ممما يريممد أن يقممررا، المع ممى أحيا ممًا صممحيد، لكممن اآليممة 
 .الدليل
 تمدل عمي ما، لكمن الوذا ع د بعض الفق اء، ند يذكر مسألة صحيحة لك م  يحمتض ل ما بييمة ممن القمر ن واآليمة وتزد 

أو تممدل عمي مما  يممة أخممرى  يممر وممذا، فيكممون أخطممأ فممي الممدليل ال فممي المممدلول، المممدلول  ،يممدل عمي مما حممديث مممثبلً 
 .صحيد

ذا التفصميل، ومذا مزممل كمبلم شميخ اإلسمبلم المذي فونوع الخطأ في التفسير يكون ب ذا التسمسل، ب ذا الطريقة، ب 
مممن أزممل أن ال يضمميع المع ممى بسممبب األسممماء التممي ذكرومما وكتممب التفسممير، لكممن خبلصممت  ومحصمممت  وممي  ؛سممبال
 وذا.

بدل  لمن  دل  دن مدذاها الصدحابة والتدابعين وتفسديرهم إلدب مدا يخدالل ذلدك كدان مخطئدا  فدي ذلدك :وبالجممة
ن كان مجتهدا  م  ه.ؤ له خط غفورٌ مبتد ا ل وا 

أمما  ذا كمان  يمر متومل وممن الزماومين، ويمأتي  ،، ومذا  ذا كمان ممتوبًل لبلزت مادهؤ له خطد إن كان مجتهدا  مغفورٌ 
الحاكم فازت د ثم أصاب فم   ذا حكم ))ويزتر  عمى القر ن ويخط  ف  ا  قول ل : ال، وذا يأثم، وذا متاخذ،   ما 

ذا  ،ع مممدا أوميمممة لم ظمممر واالزت ممماد، فالعمممالم  ذا ازت مممد وأخطمممأ فمممم  أزمممر لمممى  خمممرا، ومممذا  ذا كمممان  ،(19)((..أزمممران وال
أ زتممر  فممتد البمماب لمممن ال عمممم لمم  وال بصممر لمم ، ويقممال: واهلل أ ممت بممين أزممر وأزممرين، وي  لكممن ال ي   ،أصماب فممم  أزممران
 ، وذا ال يقول ب  أحد.-تبار  وتعالى-عمى كتاب اهلل 

 لصواا.فالمقصود بيان طرق العمم وأدلته وطرق ا
 و ل  وصحب . ،وصمى اهلل عمى  بي ا محمد ،واهلل تعالى أعمم

                                                 

(، ومسمم، 5273م بالكتاب والس ة، باب أزر الحاكم  ذا ازت د فأصاب أو أخطأ، برنم )أخرز  البخاري، كتاب االعتصا - 19
 (.1511كتاب األنضية، باب بيان أزر الحاكم  ذا ازت د فأصاب، أو أخطأ، برنم )



 بسـ اهلل الرحمف الرحيـ

 قاسـ البف التفسير أصوؿ في مقدمة
أو االستدالؿ والمنقوؿ إما عف المعصـو أو ال إلى  بب االختالؼ منو ما مستنده النقؿ( قوؿ الماتف: س5)

 آخر المتف
 الشيخ/ خالد بف عثماف السبت

 
وعاػػى آلػػو وصػػحبو  ،نبينػػا محمػػد ،الحمػػد هلل رب العػػالميفل والصػػالة والسػػالـ عاػػى أءػػرؼ اسنبيػػا  والمرسػػايف

  والمستمعيف برحمتؾ يا أرحـ الراحميف. لولءيخنا ولاحاضريف لأجمعيفل الايـ اغفر لنا
  :أسباب اختالؼ المفسريف

 :-تعالى رحمو اهلل-قاؿ المؤلؼ 
 أو ال. لالمنقوؿ إما عف المعصـوو  ،أو االستدالؿ لمنو ما مستنده النقؿ سبب االختالؼ

 .صالة والسالـ على رسوؿ اهللوال ،الحمد هلل
هنا يتحدث عف أسباب اخػتالؼ المسسػريف، وهػذأل ااسػباب التػد يريػد أف يتحػدث عن ػا  -اهلل رحمه-شرع المؤلؼ 

أو يشػػػير إلي ػػػا هػػػد أسػػػباب ايخػػػتالؼ الحضيضػػػد، اخػػػتالؼ الت ػػػاد، وأشػػػار مػػػف  بػػػؿ إلػػػى أف أ ثػػػر الخػػػالؼ  ،هنػػػا
 بيػؿ اخػتالؼ التنػوع، ول ػذا إذا أردنػا أف نضسػـ نضػوؿف ايخػتالؼ  أنػه مػف -ر ػد اهلل عػن ـ-المنضوؿ عف السػلؼ 
 ينضسـ إلى  سميفف 

أشػار إلػى ذلػؾ هنػاؾ إشػارة، ومػف أراد أف يرانػر ألينظػر أربػر صػور م مػ   ،وهذا له صور متعددة فاختالؼ تنوع
ػ، ولينظػر مػا ذ"أػد أصػوؿ التسسػير" فأػد رسػالته -رحمػه اهلل-ذ رها شيخ اإلسػالـ ابػف تيميػ   زي  ػرأل أي ػاا ابػف ن 

أو صػوراا  ثيػرة يخػتالؼ التنػوع، وي حانػ   ،، و ذلؾ الشاطبد ذ ر ونوهػاا  ثيػرة"التس يؿ"أد بداي   تابه  دال لب
 .لتسصيؿ ذلؾ، ول ف هذأل إشارة يريد أف يتحدث هنا عف النوع الثاند الذي هو اختالؼ الت اد

 فأو إلى سببيف ،لى أرعيفاختالؼ الت اد هذا مف حيث ااسباب يم ف أف نضسمه إ
وي تػػذ ر أ ػػواؿ هػػؤيص مػػف أصػػحاب  ،وي يلتسػػت إليػػه ،ااوؿف مػػا  ػػاف بسػػبب الن ػػؿ أو ال ػػوع، وهػػذا ي عبػػرة بػػه
 .ااهواص أو الن اؿ، ي تذ ر أد أ اويؿ أهؿ العلـ، وي تعد

أ ػؤيص يختلسػوف بػر أ ػوال ـ، الثاندف وهو الخالؼ المعتبر، اختالؼ الت اد المعتبر، اختالؼ أهؿ العلػـ الػذيف تعت
وهػو ممػا يوسػر النظػر، ويحصػؿ بسػببه سػع  الصػدر،  ،، وطالػب العلػـ بحانػ  إلػى معرأػ  ذلػؾااسباب  ثيرة ند  

نػػه إذا رأع الخػػالؼ  ػػاؿف لمػػاذا يختلسػػوف ط  وي ي ػػيؽ ع   ،وايحتمػػاؿ، والتمػػاس ااعػػذار للعلمػػاص، أػػال ي ػػيؽ ذرعػػاا 
تب أد هذا بالنسب  يختالؼ المسسريف ما  تبػه شػيخ اإلسػالـ ابػف أحسف ما    ومف  ،، هو ي يعرؼ؟والضرآف واحد

لى  المه أشػار هنػا"أصوؿ التسسير"تيمي  أد رسالته أد  ومػن ـ مػف  ،إشػارة مضت ػب ، و تػب أػد هػذا آخػروف ، وا 
تير، أأرد ذلػؾ أػد  تػاب، تونػد رسػامؿ نامعيػ  أػد أسػباب ايخػتالؼ، بػؿ أػد اخػتالؼ التنػوع تونػد رسػال  مانسػ

  .وأد اختالؼ الت اد توند أي اا رسال  علمي  أخرع، مطبوع  أد منلد
 .وند  تابات أخرع مستضل ، ويوند أد  مف بعض  تب علـو الضرآف أسباب اختالؼ المسسريفتو 



 .من ـ مف يسرد ذلؾ سرداا، يعد ااسباب مسرودة، مف غير مراعاة ترتيب معيف
 بػػار تتسػػرع من ػػا، شػػيخ  ـ إلػػى ثالثػػ ، وبع ػػ ـ إلػػى أربعػػ ف، وبع ػػ ومػػن ـ مػػف يرنػػر نميػػر ااسػػباب إلػػى سػػببي

، (1)"منػه مػا مسػتندأل النضػؿ أو ايسػتديؿ"أعػاد ااسػباب إلػى سػببيف اثنػيف، يضػوؿف  -رحمػه اهلل-اإلسالـ ابف تيمي  
 فبمعنى أنه أرنر أسباب اختالؼ الت اد بيف المسسريف إلى سببيف أساسيف

مػا  ف، يعند مػثالا حتػى تت ػل الصػورة مػف غيػر الػدخوؿ أػد التساصػيؿار تحته أسبابا ما مرنعه النضؿ، وذ  فااوؿ
، الضرص يطلػؽ علػى الحػيض ويطلػؽ علػى [228]البضرةف }َثاَلَثَة ُقُروٍ { فمحتمال هنسسالنضؿ  وف يمرنعه النضؿ أحياناا 

 .يختلؼ العلماص ـ  ومف ث   ،الط ر
، [17]الت ػػويرف }َوالاَّْيػػِؿ ِإَاا َعْسػػَعَ {مت ػػادة،  ؾ يحمػػؿ معػػاند  النضػػؿ نسسػػه  ػػاف سػػبباا أػػد ايخػػتالؼ  انػػه مشػػتر 

أحياناا ال مير يحتمؿ الرنوع إلى أ ثر مف مرنر، أيختلؼ العلماص و مت ادة،  لسظ مشترؾ يحمؿ معاند  أعسعس 
ـْ َواَل ُيِحيُ ػوفَ إلى أي شدص يرنر هذا ال ػمير  ـْ َوَمػا َخْاَفُيػ ـُ َما َبػْيَف َأْيػِديِي  [255]البضػرةف ِبَءػْيٍ  ِمػْف ِعْاِمػِو{ }َيْعَا

 .يحتمؿ، أيختلسوف ،ـ ما بيف أيدي ـ وما خلس ـ أو مف علـ اهلل؟ل  ع  مف 
 ن ػػر تحػػت النضػػؿوهػػذا يرنػػر إلػػى  ػػراصة،  ،الوا ػػر أف هػػذا التسسػػير يرنػػر إلػػى  ػػراصة ،تنػػد أحيانػػاا تساسػػير فالضػراصات

   .اب المتعلض  أو العامدة إلى النضؿ، اثنيف، ثالث ، أربع ، خمس ، ست ، مف ااسباواحدا 
تتعلػػػؽ بالنسػػػخ يختلسػػػوف أي ػػػا، تساصػػػيؿ، هػػػؿ هػػػذا ناسػػػخ أو التػػػد ض ػػػايا  الهنػػػاؾ أشػػػياص ترنػػػر إلػػػى ايسػػػتديؿ، و 

))ي وصػػػي  يضػػػوؿف  -صػػػلى اهلل عليػػػه وسػػػلـ-، والنبػػػد [181]البضػػػرةف }اْلَوِصػػػيَُّة ِلْاَواِلػػػَدْيِف َواْسَْقػػػَرِبيَف{، ؟مخصػػػص
أ ػد ي تتحػدث عػف  ؟أ ؿ هذأل أد الوالديف واا ربيف الذيف  اـ ب ـ مانر مف موانػر اإلرث أػال يرثػوف ،(2)((لوارث

{ فأػػال نسػػخ، أو أن ػػا  انػػت  بػػؿ نػػزوؿ آيػػات السػػرامض التػػد بعػػدها ـ  الػػوارثيف ومػػف ث ػػ ـْ ـُ الاَّػػُو ِفػػي َأْواَلِدُمػػ  }ُيوِصػػيُم
ذا  انػػت منسػػوخ  هػػؿ  ،؟، أ انػػت ناسػػخ  ل ػػا[11]النسػػاصف السػػن  أػػد   اتد نسػػختػػا آيػػ  السػػرامض أو ال تد نسػػختػػالوا 
  .، هؿ السن  تنسخ الضرآف بمسردها؟؟أو هما معاا  ،))ي وصي  لوارث((  ولهف

وأػػد  ،أػػد بعػػض الحػػايت ي يحمػػؿ المطلػػؽ علػػى المضيػػد فحػػايت المطلػػؽ مػػر المضيػػد أربػػر فو ػػؿ مثػػؿ ذلػػؾ أي ػػاا 
صورتيف من ا أيه اختالؼ هؿ يحمؿ المطلؽ على المضيد أو بع  ا يحمؿ المطلؽ على المضيد، وأد بع  ا أد 

 .ي، ومف ثـ يختلسوف
  .هؿ يوند أد الضرآف مترادؼ أو ي؟

معنػى آخػر، وه ػذا  ال ػ   يوند أد الضرآف مترادؼ،  ؿ لسظػأبع  ـ يضوؿف معنى  ذا  ذا، وبع  ـ يضوؿف ي، ي
أػػد  واعػػد هػػذا العلػػـ  اينت ػػاد اروايػػات يػػدخل ؼ و بػػوؿ الأػػد أمػػور ومسػػامؿ، وحتػػى   ػػايا التصػػحيل والت ػػعي

أو المػتف المعػػيف،  ػد يسػػلـ  ،وأي ػػاا أيمػا يسػػمى بتحضيػؽ المنػػاط يعنػد أػػد التطبيػؽ علػػى اإلسػناد المعػػيف ،وأصػوله
، وهػذا ي  ،  د يضوؿ هذاف أيػه علػ؟هؿ أيه عل  ،؟بالضاعدة، ل ف هؿ هذا اإلسناد أعالا أو هذا المتف هؿ أيه شذوذ
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، هػؿ اإلسػناد ارخػر يع ػدأل أي ػوف حسػناا ؟أو ي يتضػوع هػذا اإلسػناد ، هػؿ يتضػوع؟هؿ أيػه شػذوذ أو ييرع ذلؾ، 
،   ايا تتعلؽ بأصػوؿ السضػه، و  ػايا تتعلػؽ بمصػطلل الحػديث، و  ػايا ا، وهذأل أمور  ثيرة ند  ؟لغيرأل مثالا أو ي

، اخػػتالؼ -عػػز ونػػؿ-ر أػػد  ػػالـ اهلل تتعلػػؽ باللغػػ  العربيػػ ، أ ػػالا عػػف اخػػتالؼ اانظػػار عنػػد التطبيػػؽ والنظػػ
لتت ل الصورة، ودراس  ذلؾ بصورة أ بر   اينت ادات، أ ذأل أسباب ترنر إلى ما يسمى بايستديؿ، هذا إنمايا 

 .أد  تب أ بر مف هذا ال تاب
مػػػػا مسػػػػتندأل النضػػػػؿ أو  المنضػػػػوؿ إمػػػػا عػػػػف معصػػػػـو أو ي،و مػػػػا  ػػػػاف مسػػػػتندأل النضػػػػؿ أو ايسػػػػتديؿ، ثػػػػـ بػػػػدأ يػػػػذ رف 

 ف، مثػػؿ-صػػلى اهلل عليػػه وسػػلـ-النبػػد  فيسػػتديؿ، المنضػػوؿ إمػػا عػػف معصػػـو أو غيػػر معصػػوـ، المعصػػـو مثػػؿا
، أ ػػػذا عػػػف -علػػػي ـ الصػػػالة والسػػػالـ-ال تػػػب السػػػابض   بػػػؿ التحريػػػؼ، أ ػػػو  ػػػالـ اهلل وحػػػد، النضػػػؿ عػػػف اانبيػػػاص 

 .معصوـ
حن  رسالي ، يعند ليس بحنػ  مػف حيػث عف غير المعصوـ عف آحاد الناس، و الـ الناس ليس ب فوالنوع الثاند

وليس بحن   ،إذا لـ يوند له مخالؼ أ و حن  بياني  فهو، ول نه  د يبيف عف حن   ما نضوؿ أد  وؿ الصحابد
ول نػه يبػػيف لنػا عػػف أمػػر  ،، لػػيس مػف مصػػادر التشػرير بنسسػػهاا وحيػ   انػه لػػيسرسػالي ، لػػيس بحنػ  مػػف حيػث هػػو

 . ذا التسصيؿ يضرب ل ـ الصورةأ، -الصالة والسالـعليه -خسد علينا مف  الـ المعصـو 
أسباب اختالؼ المسسريفف إما مف ن   النضؿ، ونعؿ النضؿ عف معصـو وعف غير معصػوـ، هػذا  لػه  ػالـ شػيخ 

نعػػػؿ النضػػػؿ عػػػف المعصػػػـو وعػػػف غيػػػر المعصػػػـو مػػػا يم ػػػف معرأػػػ   -رحمػػػه اهلل-اإلسػػػالـ، ول ػػػف شػػػيخ اإلسػػػالـ 
نػد نعلػت ذلػؾ عػف المعصػوـ  اف غيػر المعصػوـ أصػالا لػيس بحنػ ، وي ي ػر الصواب أيه ومػا ي يم ػف، ول 

ااشػياص المرويػ  عػف  ف ثيراا إذا لـ نستطر أف نصؿ إلى صحته وثبوته، ل ف عف المعصوـ ما يم ف معرأػ  ثبوتػه
ؿ عػػف نػػدرس ااسػػانيد، وهنػػاؾ مػػا ي يم ػػف معرأػػ  ثبوتػػه، مثػػؿ اإلسػػراميليات، ينضػػ -صػػلى اهلل عليػػه وسػػلـ-النبػػد 
عف الزبور أشياص، و امر، تساصيؿ،  ،عف اإلننيؿ ،نضؿ عف التوراة، ي  -عليه الصالة والسالـ-عف عيسى  ،موسى

   .هذأل  يؼ نعرؼ الحؽ والصواب أي ا؟
وي يحصػؿ بسػبب ن ل ػا  ، نستطير، ليس عندنا أسانيد، وهلل الحمد أف مثؿ هذأل اامور ي يتو ػؼ علي ػا ال ػدعي

 -عػز ونػؿ-أ ػؿ مػا تحتػاج إليػه اامػ  بينػه اهلل  ،دينػه، ولػـ ي لسنػا اهلل تعػالى معرأت ػا، أبػداا  رر على العبػد أػد 
، مػا ؟،  ػـ العػدد؟ل ػـ، ل ػف هػد زيػادة أػد التسصػيؿ أػد أمػور ي حانػ  ل ػا غالبػاا، مػا لػوف  لػب أصػحاب ال  ػؼ

، لػػيس هػػذا هػػو ؟أيػػف يضػػر ، النػػودي؟، مػػف أي أنػػواع الخشػػبطابضاػػا؟، سػػسين  نػػوح  ػػـ ؟، مػػا اسػػـ ال لػػب؟أسػػماؤهـ
موطف العبرة، أبيف اهلل لنا ما نحتاج إليه، الذي يؤخذ مف اإلسراميليات هو ما  اف مػف هػذا الضبيػؿ، أ ػذا ي ي ػر 

  الن ؿ به.
دخػػؿ أػػد   ػػي  أخػػرع، أػػال الـ أيػػه ا ت ػػاب شػػديد  ػػد  ذلػػؾ طبعػػاا بعػػد والمنقػػوؿ إمػػا عػػف معصػػـو أو الليضػػوؿف 

مػػا عػػف غيػػر يخػػؿ، يعنػػد هػػذا  ػػالـ شػػيخ ا إلسػػالـ أػػد ااصػػؿ، أشػػيخ اإلسػػالـ لمػػا ذ ػػر النضػػؿ إمػػا عػػف معصػػوـ وا 
ومنػػه مػػا ي  ،أيػػه معصػػـو ذ ػػر بضيػػ  ال ػػالـ ممػػا يت ػػل بػػه هػػذا، أف هػػذا المنضػػوؿ منػػه مػػا يم ػػف معرأػػ  الصػػحيل

طويػؿ، شػيخ اإلسػالـ  ـ،  ػالى اا ؿ مف  الـ شيخ اإلسالـيم ف، أ ذا  اف يحتاج أف يذ ر هنا، هذا السطر عل
  مؿ به هذا ال الـ، حتى تت ل الصورة.ل ف على اا ؿ سطر واحد هو الذي ذ رته آنساا ي  



اا جا  عو  :فالمقصود ومػاا المراسػيؿ إاا تعػددت  رقيػال  لفصػحي  ؤنػو مػف جيتػيف أو جيػات مػف غيػر توا ػا 
 وخبر الواحد إاا تاقتو اسمة بالقبوؿ أوجب العاـ.

م ، ت لـ عف النضؿ إما عف معصوـ وا  حتاج إلي ا ليت ل ال الـ، شيخ اإلسالـ أد ترؾ ت مل  ي  و ا عف غير معصـو
أػػد المرسػػؿ، لمػػا ت لػػـ عػػف النضػػؿ، والمرويػػات،  فأثنػػاص ال ػػالـ أػػد هػػذأل المسػػأل  اسػػتطرد اسػػتطراديف طػػويليف، ااوؿ

 ػوع المراسػيؿ وما يعتورها مف ال عؼ، المرويات أد التسسػير، وأف أ ثرهػا مراسػيؿ، بػدأ يػت لـ باسػتطراد عػف مو 
ذا لـ يحصؿ التواطومتى يت ،وهؿ يحتج بالمرسؿ بحر مف  -رحمه اهلل-، استطراد، شيخ اإلسالـ ؤضوع المرسؿ، وا 

  .العلـ، إذا ت لـ عف مسأل  نسد نسسه، أدخؿ أد مو وع المراسيؿ وبدأ يسصؿ أي ا
بػت بػه الحنػ ، ومػا يسيػد العلػـ ومػا ي وبدأ يت لـ عف   ي  أخبػار ارحػاد ومػا تث ،ثـ بعد ذلؾ  اؿف وأخبار ارحاد
ف المعتبر  وله أد اإلأادة، هؿ هـ أهؿ ايختصاص مف أهؿ الحديث أو مف أهؿ يسيد العلـ مف هذأل ااخبار، وم  

نػاص بأشػياص مبتسػرة  -رحمػه اهلل-ال الـ الذيف ين لوف الحديث أصالا، أبػدأ يػت لـ عػف هػذأل الض ػايا، المؤلػؼ هنػا 
ونظم ا أد سلؾ واحد مػر ال ػالـ الػذي  بلػه و ػاف يم ػف ايسػتغناص عػف هػذا النضػؿ المبتسػر  مف ايستطراد أي اا،

،و أف النضػؿ عػف معصػـو  فوي مػؿ ال ػالـ ااوؿ بمػا ذ ػرت ،مف ايسػتطراد ي عػف معصػـو ذوالػ عػف غيػر معصػـو
ي داعػد ل ػذا ومنه مػا ي يم ػف، لػو و ػؼ علػى هػذا  ػاف ال ػالـ أتػـ وأو ػل و  ،منه ما يم ف معرأ  الصحيل منه

اا جػػا  عنػػو مػػف جيتػػيفل، ثػػـ  ػػاؿف فالمقصػػودايسػػتطراد، ل نػػه  ػػاؿف   ،ي، هػػو ارف بػػدأ يػػت لـ عػػف المرسػػؿ وا 
 .هو استطراد أد ااصؿ لشيخ اإلسالـ بعيد، ما هو بعد هذا مباشرة، أناص به أألصضه ب ذا ،انتب وا
اا جػػا ل  ػػاؿف  ارةف المضصػػود أنػػه إذا نػػاص الحػػديث مػػثالا عػػف العبػػتتسػػؽ ي، علػػى اا ػػؿ نضػػوؿ حتػػى فالمقصػػود: وا 
يعنػد مػف غيػر  ؤأصػحيل، مػف غيػر تواطػؤ أو ن ػات مػف غيػر تواطػ ،مف ن تيف -صلى اهلل عليه وسلـ-النبد 

ث بحادثػ  مسصػل ، والثػاند مػا رآأل ومػا سػمعه حػد  اتساؽ، مػف غيػر تواأػؽ علػى ال ػذب، أيضػوؿف هػذا صػحيل، هػذا ي  
أف هذا يصل  ،س التساصيؿ، أ ذا يدؿ على أن ا حؽ، وأف هذا يسيد العلـ إلى آخرألوما عرأه وما لضيه ويحدث بنس

ومػاا أصػحيل،  ػاؿف  ؤؿف مف ن تيف أو ن ات مف غير تواطػبه دعنا مف إأادة العلـ ستأتد أد خبر الواحد، يضو 
يضػوؿف أف ا يحتػاج استطراد شػيخ اإلسػالـ هػذا أػد المراسػيؿ، أمػو ، هو أصالا ال الـ على المراسيؿ ارف، المراسيؿ

      .، ي، ما  اف ل ذأل النمل  حان وماا المراسيؿو ذا المراسيؿ، أخذ مف  المه أد المراسيؿ وو عه هنا،  اؿف 
المش ور عنػد  فدخؿ أد مو وع خبر الواحد، تعرأوف المرسؿ ذلؾ وبعد وماا المراسيؿ إاا تعددت  رقياليضوؿف 

 ،، يعنػدف سػػضط منػه الواسػط  وهػو الصػػحابد-صػػلى اهلل عليػه وسػلـ-بػد أهػؿ الحػديث أنػه مرأػػوع التػابعد إلػى الن
-إذا  ػػاؿ التػػابعد مثػػؿ ع رمػػ  أو مناهػػد أو  تػػادة، إذا  ػػاؿف  ػػاؿ رسػػوؿ اهلل  ،عنػػد أهػػؿ الحػػديث، مرأػػوع التػػابعد

، هػو مػا عاصػر أسػباب ؟، أو ذ ر سبب نػزوؿ، سػبب نػزوؿ لػه ح ػـ الرأػر، أػأيف الواسػط -صلى اهلل عليه وسلـ
أشػيخ  ، والرانل أف المرسػؿ مػف أنػواع ال ػعيؼ،هناؾ واسط  سا ط ، أيسمى مرسال فوما شاهدها، أإذ ،زوؿالن

  .ي أد  تب التسسير هد مراسيؿ، أ ذأل المراسيؿ  د تأتد مف أ ثر مف طريؽ أتتضوعذاإلسالـ يضوؿف أ ثر ال
إاا تاقتػو اسمػة بػالقبوؿ ختصػار الشػديد، هػذا ايسػتطراد الثػاند نػاص بػه مباشػرة هنػا ب ػذا اي وخبر الواحدليضوؿف 

تلضته اام  بالضبوؿ، هذا خبر الواحد يعند ما لـ يبلغ حد التواتر، التواتر معناألف أف يرويه نمػر عػف  أوجب العاـل
حيؿ العادة تواطؤهـ على ال ذب أد  ؿ طبض  مف طبضات اإلسػناد، مػا لػه حػد بعػدد معػيف، ارف لػو سػألتؾ نمر ت  



، حػددها ارف حتػى ؟يضػؼ عنػدها العػداد تضػوؿف أنػا شػبعترز أ ػـ حبػ   ،؟هػذا الطعػاـ فمػ به تشبر ما الضدر الذي
ػ يحصػؿ بػه الػري بالنسػب   انعطيؾ إياها تضوؿف ما أدري، الشبر ينػدأل اإلنسػاف أػد نسسػه، لػو  لػت لػؾف  ػـ ملينراما

أنػد الػري مػف نسسػد،  ػذلؾ  ذلػؾ أنػا أشػرب وبعػد ،نعطيؾ علػى  ػدر الػري، تضػوؿف مػا أدري انؿ أف، حدد ؟إليؾ
ذلػؾ إنمػايا  ضػوؿ  ، التواتر يسيػد العلػـ، ل ػف خبػر الواحػد هػؿ يسيػد العلػـ؟ أيػه تسصػيؿ، رد  ؟ااخبار متى تسيد العلـ

إنػػه ي يسيػػد العلػػـ، هػػذا باطػػؿ، ل ػػف يبضػػى التسصػػيؿ، هػػؿ خبػػر الواحػػد الػػذي يسيػػد  فالمت لمػػيف أو طوامػػؼ المت لمػػيف
بالضبوؿ  المخرج أد الصحيحيف أو أحدهما مثالا، أو الذي تتابعوا على العمؿ أيه، هنػاؾ  العلـ هو ما تلضته اام 

نمػا يضػاؿف  ػد يسيػد  -واهلل تعػالى أعلػـ-أشياص يذ رها العلماص أػد هػذا، والػذي أظنػه أ ػرب  أنػه ي يضيػد ب ػذا الضيػد، وا 
احاديػػث المشػػت رة، وذلػػؾ ل ػػؿ أحػػد العلػػـ ولػػو لػػـ ي ػػف أػػد الصػػحيحيف، ولػػو لػػـ يحصػػؿ تلضػػد اامػػ  لػػه بػػالضبوؿ، ا
وهػػػو يعػػػرؼ الرنػػػاؿ وعدالػػػ  الػػػرواة  ،بحسػػػبه، أضػػػد يضػػػـو إنسػػػاف مػػػف أهػػػؿ العلػػػـ مػػػف أهػػػؿ الحػػػديث ويػػػدرس اإلسػػػناد

  .أيحصؿ عندأل مف العلـ ما ي يحصؿ عند الناهؿ
اتر، وه ػذا أيمػا أإذا ناص مف إسناد مف طريؽ آخر، أإف ذلؾ يضويه، أإذا ناص مف ثالث يضويه ولػـ يبلػغ درنػ  التػو 

ينضله الناس، إذا ناصؾ مف تثؽ به و اؿ لؾف أالف  دـ مف السسر، أالف توأد  ريبه، مباشرة تتصؿ وتعزي  انؾ 
ي أخبػرؾ، و ػاؿ لػؾف أػالف ذآخػر واتصػؿ عليػؾ مػا يعػرؼ ااوؿ الػنػاص لػو أنػه تثؽ بخبرأل، هػذا خبػر واحػد ارف، 

شخص آخر ما يعرؼ ايثنيف، العلػـ يزيػد حتػى ي ػوف يضينػاا، أو  توأد  ريبه، بعد د امؽ ناصت رسال  بالنواؿ مف
ي؟ مػػر أنػػه لػػيس بتػػواتر، أ ػػذأل الض ػػايا ينػػدها اإلنسػػاف مػػف نسسػػه، ولػػو أنػػؾ خرنػػت وونػػدت النػػاس  ػػد تنم ػػروا 

 .أيزداد العلـ عندهـ للعزاص ونحو ذلؾ يحصؿ لؾ يضيف،
يضولػوفف العلػـ ي  ـ  اإليمػاف ي يزيػد وي يػنضص، ومػف ث ػأعنػدهـ  ،أهؿ ال الـ ي يدر وف هذأل الض ػي ، علمػاص ال ػالـ

   .بناص على عضيدة أاسدة، هذا مزلؽ ينبغد التنبه له عند دراس  هذا الباب ،يزيد وي ينضص
ين ػػر، أ ػػذا وي يم ػػف أف  ،واإليمػػاف يزيػػد ويػػنضص، وهػػذا شػػدص ننػػدأل مػػف نسوسػػنا ،نحػػف نضػػوؿف العلػػـ يزيػػد ويػػنضص

، وهنػاؾ حػايت أخػرع يػذ رها إاا تاقتو اسمة بالقبوؿ أوجػب العاػـبخبر الواحد، يضوؿف ما يتعلؽ باختصار شديد 
صػػل سػندأل بنضػػؿ العػػدؿ ال ػػابط الػػذي  أف الحػػديث المتصػػؿ اإلسػناد -مثلمػػا ذ ػرت-أهػؿ العلػػـ، ومػػن ـ مػف يػػذ ر 

ض النػاهليف عف مثله إلى منت ػاأل مػف غيػر شػذوذ وي علػ   ػد يونػب عنػدي العلػـ بسػبب معرأتػد، ولػذلؾ تنػد بعػ
هػذا الحػديث أخرنػه البخػاري،  ػاؿف  فلػه ري العلمػاص أػد نضل ػا و ػبط ا تضػوؿوي يعػرؼ تحػ ،الذي ي يعرؼ السن 

س ػػـ هػػذا تعطيػػه دورات حتػػى ت  أف ، تحتػػاج ؟دخلػػوأل أػػد صػػحيل البخػػاري وأػػد المطبعػػ أمػػا  ـيػػدرينا أن ػػ مػػا الػػذيو 
ذا فاردمد أف هذا اامر ي يم ف، ل ف هو ب ؿ بساط  دخلػه أػد أإذا نػاص واحػد و ما يػدرينا  اف رواأل البخاري،  وا 

   صحيل البخاري.
 والمعتبر في قبوؿ الخبر إجماع أىؿ الحديث.

هػػو يػػت لـ شػػيخ اإلسػػالـ عػػف  ،أنػػه ي يضبػػؿ الخبػػر إي إذا أنمػػر أهػػؿ الحػػديث عليػػه، ي هنػػا ي يضصػػد أف المعتبػػر
أف هػذا مضبػوؿ أو غيػر مضبػوؿ، أو ينمعػوف علػى  بولػه أو   ي  أخرع، هو يضوؿ بأف ذلؾ حينمػا يػت لـ العلمػاص بػ

  .أو يت لموف أد هذأل اابواب مف المعتبر  وله أد هذا؟ ،على ردأل



هـ أهؿ الحديث، أما علماص ال الـ أػال عبػرة ب ػـ  ان ػـ ي يعرأػوف الحػديث أصػالا، ولعلػد ذ ػرت ل ػـ أػد بعػض 
أو ػػعوا لػػه  ،ااصػػب اند فبالمصػػحؼ عػػالـ يضػػاؿ لػػه المناسػػبات  ػػالـ شػػيخ اإلسػػالـ عػػف أحػػدهـ الػػذي نػػدص لػػه

 ،(3)ألؼ يـ ميـ صادحتى  يؿ لهف  يضوؿف المص، [1]ااعراؼف }المص{المصحؼ ناص يضرأ سورة ااعراؼ ويضرأف 
 يعرأػػوف إي المنطػػؽ والسلسػػس ، ول ػػذا بعػػض أهػػؿ العلػػـ يضػػوؿف مػػا ونػػدت لسػػالف مػػن ـ مػػف ي يعػػرؼ يضػػرأ، هػػـ ي

إنمػا المعتبػر حينمػا  ،أحاديث أد  تابه، و ل ػا ي تصػل، أ ػـ أبعػد النػاس، أ الم ػـ غيػر معتبػر أ ابرهـ إي ثالث 
 مػػا أف أهػػؿ اللغػػ  هػػـ  ،هػػـ أهػػؿ السػػف لػػـ علػػى الضبػػوؿ والػػرد أػػد ااحاديػػثيضػػاؿف اإلنمػػاع مػػثالا أو اتسػػاؽ أهػػؿ الع

سضػػه، أمػػا شػػأف علمػػاص أهػػؿ ال ػػالـ مػػف تعتبػػر أ ػػوال ـ أػػد ال فيذوأهػػؿ السضػػه هػػـ الػػ الػػذيف تعتبػػر أ ػػوال ـ أػػد اللغػػ ،
     ، هذا هو المضصود.؟، ما شأن ـ أد التصحيل والت عيؼ؟مف ي اشتغاؿ ل ـ بالحديثو المعتزل  وااشاعرة 

ولػػو  ػػاف اإلنمػػاع علػػى تصػػديؽ الخبػػر مونبػػاا للضطػػر "حتػػى تس ػػـ هػػذا نيػػداا عبػػارة شػػيخ اإلسػػالـ ااصػػلي  يضػػوؿف أ
أو أنمعػوا علػى  بولػه، أشػيخ  ،بالضبوؿ  المخرج أػد الصػحيحيفتلضته ت وف اام   أفالطرؽ  عحدإهذأل  ،(4)"..به

ذا  اف اإلنماع على تصديؽ الخبر مونباا للضطر به أد إأادة العلػـ أايعتبػار أػد ذلػؾ بإنمػاع "اإلسالـ يضوؿف  وا 
 .(5)"أهؿ العلـ بالحديث

، ومػف سػأل ـ عػف هػذا؟ أنػتـ ؟طلػب مػن ـ المواأضػ ضوؿف أصػالا ومػف نى هذا، ي نواأض ـ عليضوؿ أهؿ ال الـف نحف 
 ،ي وف مف شرط  بوؿ خبػر الواحػد، أبػداا  اإلنماع مف هذا أد  ليؿ وي  ثير، أ ذا  الـ شيخ اإلسالـ، ي أف ـلست

 .ولـ يضؿ ب ذا أحد مف علماص أهؿ السن ، ات ل السرؽ
ذا  ػاف اإلنمػاع "عبارة شػيخ اإلسػالـ يضػوؿف  أايعتبػار أػد ذلػؾ بإنمػاع ، بػاا للضطػر بػهعلػى تصػديؽ الخبػر مونوا 

، يعند متى يسيد العلـ؟ نضوؿف ما تلضته اامػ  بػالضبوؿ  ػالمخرج أػد الصػحيحيف، المتػواتر يسيػد "أهؿ العلـ بالحديث
إنمػاع  وهػذا ،  الػه -صػلى اهلل عليػه وسػلـ-العلـ، ما أنمعػت اامػ  علػى  بولػه أإنػه يونػب الضطػر بػه أف النبػد 

هػد أػد ااصػؿ عبػارة يبػف تيميػ  و ا  الـ شيخ اإلسالـ، أالعبارة التد هنا  د ي يس ـ من ا هػذا، أهؿ الحديث، هذ
 .رحمه اهلل-

 ولو أدلة يعرؼ بيا أنو صدؽل وعايو أدلة يعرؼ بيا أنو مابل مما في تفسير الثعابي.
ناؾ أمارات يعرؼ أنه صدؽ، أيه ا ت اب شديد مخؿ، انتضلنا مف إأادة العلـ، يضوؿف الحديث والخبر ه وهنا أي اا 

، أحاديػػث أخػػرع أػػد البػػاب، يعػػرؼ أنػػه صػػدؽ، -ر ػػد اهلل تعػػالى عػػن ـ-مثػػؿ مواأضتػػه للضػػرآف، عمػػؿ الصػػحاب  
 .؟مثؿ ماذا ،وعايو أدلة يعرؼ بيا أنو ماب

عليػػه صػػلى اهلل -النبػػد ي ػػوف أحيانػاا لر ا ػػ  اللسػػظ، أحيانػػاا لمخالستػػه لثحاديػػث الثابتػػ  الصػػحيح ، أو ي يم ػػف أف 
منػا ض لػه، هنػاؾ عالمػات ذ رهػا أهػؿ العلػـ يعػرؼ ب ػا الحػديث المو ػوع  ، اله  مخػالؼ لصػريل الضػرآف -وسلـ
  .مثالا 
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بػػدأ يمثػػؿ أل ، أػػدخؿ مباشػػرة هنػػا، وشػػيخ اإلسػػالـ ت لػػـ ب ػػالـ مسصػػؿ، ثػػـ بعػػدممػػا فػػي تفسػػير الثعابػػيأ نػػا يضػػوؿف 
 ،الواحػػدي فمثػػؿ"المو ػػوع  والم ذوبػػ ،  ػػاؿف  بعػػض الروايػػات أصػػحاب ا أدخػػؿ تػػدال تػػب أػػد التسسػػير البػػبعض 

نػه  ػذب  مػا أػد تسسػير أضوؿف عليه أدل  يعػرؼ ب ػا يا ناص بالثعلبد مباشرة، أتستغرب ، هن"والثعلبد ،والزمخشري
 مػػا أف علػػى الحػػديث أدلػػ  يعلػػـ ب ػػا أنػػه  "الثعلبػػد، مػػا هػػو وا ػػل، ل ػػف أنػػا أعطػػي ـ عبػػارة شػػيخ اإلسػػالـ يضػػوؿف 

ػ، لؾ، أعليه أدل  يعلـ ب ا أنه  ذب، ويضطر بذلؾصدؽ، و د يضطر بذ اعوف مػف مثلما يضطر ب ذب مػا يرويػه الو  
حديث يػـو عاشػوراص، يعنػد التوسػع  علػى ااهػؿ أػد يػـو عاشػوراص وأمثالػه  فمثؿ ،والغلو أد الس امؿ ،أهؿ البدع

 فلمو وعات  طع   بيرة، مثػؿ، وأد التسسير مف هذأل ااه  أنر  ذا و ذا نبي  مما أيه أف مف صلى ر عتيف  اف ل
مثػػؿ الحػػديث الػػذي يرويػػه الثعلبػػد والواحػػدي " ،؟هنػػا مػػف أيػػف نػػاص الثعلبػػد عػػرأتـ "الحػػديث الػػذي يرويػػه الثعلبػػد

والثعلبػد "ت لػـ علػى الثعلبػد  ثػـ، "والزمخشري أد أ امؿ سػور الضػرآف سػورة سػورة أإنػه مو ػوع باتسػاؽ أهػؿ العلػـ
 ف، يعنػد ي يميػز بػيف الصػحيل وال ػعيؼ والمو ػوع، إذ(6)"حاطب ليػؿ هو أد نسسه  اف أد خير وديف، و اف

 نضؿ، أايختصار مخؿ.رانر أيه أصؿ  الـ شيخ اإلسالـ أد المضدم  وي  ال الـ هنا يحتاج أف ي  
ممػػا فػػي تفسػػير الثعابػػي والواحػػدي والثمخءػػري وأمثاليػػال وىػػو قايػػؿ فػػي تفاسػػير السػػاؼل ومػػا نقػػؿ عػػف بعػػ  

 ًا فالنف  إليو أسمف مما نقؿ عف بع  التابعيف.الصحابة نقاًل صحيح
اع يعنػد مثػؿ هػذأل ااشػياص الم ذوبػ ، هػذأل تنػدها أػد مثػؿ الثعلبػد  انػه نم ػ وىو قايؿ في تفاسير الساؼيضوؿف 

وعبػد  ،وابػف أبػد حػاتـ ،تسسير ابف نرير فمولر بالضصص وااخبار، ل ف مثؿ هذأل  ليل  أد  تب المتضدميف، مثؿ
 وأمثاؿ هؤيص، هذا الذي يضصد. ،المنذروابف  ،الرزاؽ

 واإلسرائيايات تامر لالستءياد ال لالعتماد.
، هػذا يتعلػؽ وما نقؿ عف بع  الصحابة نقاًل صحيحًا فالنف  إليو أسػمف ممػا نقػؿ عػف بعػ  التػابعيفيضػوؿف 

  أ ثػػر ممػػا الػػنسس تطمػػمف إلػػى المنضػػوؿ عػػف الصػػحاب ؾفعػػؿ هنػػابتسسػػير الصػػحابد وتسسػػير التػػابعد، ولػػو أنػػه ن  
 .تطممف للمنضوؿ عف التابعيف، وعرأتـ التسصيؿ أد تسسير الصحابد والتابعد متى ي وف حن 

مػا مػف واإلسرائيايات تامر لالستءياد ال لالعتمػاد ، اإلسػراميليات هػد المنضولػ  عػف بنػد إسػراميؿ إمػا مػف  تػب ـ وا 
اهلل بػف   ضػؿ  مػا ونػد عبػد ن، أ نػاؾ مػف يـب بف منبه، وأمثػاؿ هػؤيص ممػف أسػلووه ، عب ااحبار فعلمام ـ مثؿ

صػلى -، أ ػاف يضػرأ أي ػا  اف النبػد -يعنػد علػى الدابػ -عمرو بف العاص يوـ اليرمػوؾ  تبػاا مػف  تػب ـ زاملتػيف 
 .لإلباح  ،(7)(())وحدثوا عف بند إسراميؿ وي حرج اؿف  -اهلل عليه وسلـ

باختصػار ل نػه توسػر  شيخ اإلسالـ ينبه على معنػىو  ن ا،أ ذأل اإلسراميليات  اف أولى أف تنرد  تب أهؿ العلـ م
، وهػو أف السػلؼ "عمدة التسسير أد اختصار تسسير ابف  ثير"أد أوؿ  تابه  -رحمه اهلل-أيه الشيخ أحمد شا ر 

وي يسسروف الضػرآف ب ػا  انػه  ،حينما يوردون ا إنما يذ روف ذلؾ لالستمناس ي لالعتماد، ي يعتمدون ا أد التسسير
، عرأنػػػا أف النضػػػؿ إمػػػا عػػػف ؟ي يم ػػػف أف نعػػػرؼ أصػػػالا هػػػد صػػػحيح  أو غيػػػر صػػػحيح  أ يػػػؼ يسسػػػر ب ػػػا الضػػػرآف

ما عف معصـو و   أن ا مف  بيؿ النضؿ الذي ي يم ف معرأ  صحته.و غير معصوـ، ا 
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عاػـ حممػو فػي ءػرعنا ال عتقػد مابػول ومػا لػـ يُ امػت صػحتو ممػا ءػيد لػو الءػرع فصػحي ل ومػا خالفػو فيُ وما عُ 
 بل وغالبو ال فائدة فيو.ماَّ ؽ وال يُ صدَّ يُ 

 هذا بالنسب  ارف لإلسراميليات نعل ا ثالث  أنواع، ما ح ـ اإلسراميليات؟ 
 فتضوؿف ثالث  أنواع

ال عبػ  مػر  ىهو الػذي بنػ -عليه الصالة والسالـ-إبراهيـ  ضول ـف إف ضبؿ، النوع ااوؿف ما واأؽ ما عندنا، أ ذا ي  
 ظالمنطبضػ  عليػه، لػيس بسػ -صػلى اهلل عليػه وسػلـ-، وه ذا أد أوصاؼ النبد -السالـعليه الصالة و -إسماعيؿ 
 .وي ينزي السيم  بالسيم .. إلى آخرأل، أ ذا يضبؿ ،اب أد ااسواؽوي صخ  

-ف الػذبيل هػو إسػحاؽ ولػيس إسػماعيؿ، أو يصػسوف النبػد إالنوع الثاندف ما يخالؼ ما عندنا،  ػأف يضولػوا مػثالاف 
عليػػه -بأوصػػاؼ أخػػرع ت ػػليالا أػػد  تػػب ـ المحرأػػ ، يندونػػه مػػثالا ربعػػ  متوسػػط الطػػوؿ  -وسػػلـ صػػلى اهلل عليػػه
والضام ، يضولوفف إنه طويؿ بامف مثالا، أبيض مشرب بحمرة، يضولوفف آدـ، يعند أسمر، وه ػذا،  -الصالة والسالـ

 .أ ذا مردود
 اذا نتو ػػؼ ي نصػػدؽ وي ن ػػذب،  ػػد ي ػػوف حض ػػالثالػػثف مػػا لػػـ يػػرد عنػػدنا مػػا يصػػد ه وي ي ذبػػه، ي نػػدري، أ ػػ النػػوع

النػوع مػر النػوع الػذي يواأػؽ مػا عنػدنا هػو  اباطالا مختلضاا، أنتو ؼ أيػه، هػذ أن ذب بشدص مف  الـ اهلل، و د ي وف
ذا النػػوع ، أمػا ال ػذب أػال، أ ػ))حػدثوا عػف بنػد إسػراميؿ وي حػػرج((ف -صػلى اهلل عليػػه وسػلـ-الػذي  ػاؿ أيػه النبػد 

ْنَسػاِف ف -تبػارؾ وتعػالى-وا أػد تسسػير  ولػه صله أمثلػ ، ا ػر  ندنا أيه شدصالذي ليس ع }َمَمثَػِؿ الءَّػْيَ اِف ِإْا َقػاَؿ ِلْنِ
أشػياص أي ػا أحيانػاا عبػرة، أربعػ  رنػاؿ إخػوة أرادوا الػذهاب إلػى و ، [16]الحشػرف اْمُفْر َفَامَّا َمَفَر َقاَؿ ِإنِّػي َبػِريٌ  ِمْنػَؾ{

، اعتػذر،  ػالواف نبنػد ل ػا عنػدأل ىب ػا إلػى ديػر راهػب، أو صػومعته، أطلبػوا منػه أف تبضػالغزو، عندهـ أخت ذهبوا 
أو ػػعوها عنػػدأل، أ ػػاف ي ػػر الطعػػاـ عنػػد بػػاب صػػومعته هػػو  ،صػػومع  بنانبػػؾ  ان ػػـ يبضػػوف مػػدة طويلػػ ، أضبػػؿ

الطعػاـ، لمػاذا ي ويغلؽ الباب، أتأتد وتأخذ، ثـ ناصأل الشيطاف و اؿف هذأل أمان  وامػرأة وعػورة تخػرج ثػـ تأخػذ هػذا 
ت ػعه أنػت عنػػد عتبت ػا وأنػػت رنػؿ، أصػػار ي ػر الطعػػاـ عنػد عتبت ػػا، ثػـ نػػاصأل الشػيطاف و ػػاؿف ارف هػذأل امػػرأة 

صػػيب ا مػػا يصػػيب ا مػػف الوحشػػ ، ألػػو آنسػػت ا بالحػػديث مػػف خػػارج البػػاب، أصػػار يوحيػػدة ومػػا اعتػػادت اينسػػراد، و 
    .وأحاديث وأشياصمواعظ  ا بينلس عند العتب  خارج الباب ويت لـ، يحدث

عنػد البػاب مػف الػداخؿ  ت، ألػو نلسػاثـ ناصأل الشيطاف و اؿ لهف ارف هذأل المرأة مس ين  مستوحش  ي تػرع إنسػانا 
أحملػػت، أضتل ػػا ودأن ػػا، أنػػاص  ،ث علي ػػا حتػػى و ػػر ب ػػاتراهػػا وتػػراؾ، تػػأنس بػػؾ، أصػػار يػػدخؿ عنػػد البػػاب ويحػػد  

يػ ، ناصهػا مػرض ألػـ ب ػا وصػبرت ثػـ ماتػت أػدأنت ا أػد هػذا الم ػاف، صػالح  تض ،إخوت ا أسألوا،  ػاؿف نعػـ المػرأة
أترحموا علي ا وش روأل، و ػالواف عػورة سػترها اهلل، وذهبػوا، ألمػا أصػبحوا، أصػبل أحػدهـ أو أصػبحوا متغيػريف،  ػاؿ 

ذا   ػذلؾ، والثالػػث والرابػر، أػػذ روا اؿف ولضػػد رأيػػتالثػػاند  ػو أحػدهـف واهلل لضػػد رأيػت شػػيماا ي أدري مػػا هػو،  رؤيػػاهـ وا 
هد متواأض ،  الواف ي ي وف هذا إي عف شدص، أذهبوا إلى الراهب، وما زالوا به حتػى أخبػرهـ، وأراهػـ م ػاف الضبػر 

ألمػا  ػدـ للضتػؿ نػاصأل الشػيطاف و ػاؿف أنػا صػاحبؾ،  ،راأعوأل وحا موألأن ـ الحضيضد، وأن ا حملت ودأن ا، أالحاصؿ 
ل الرهباف هذأل اايػاـ، مثؿ أ ام ماا،باف، وي يضبؿ الناس مف الديف شيوالرهوهذا ي يرنر إليؾ بؿ يرنر إلى الديف 

  .د  بل ا،  ساوس ، نسأؿ اهلل العاأي تأ يح  أ بر مف ال ظ ر ؿ يـو ت ون ا،صلعل ـ تضر 



أيػػه حربػػاا علػػى اإلسػػالـ، ول ننػػا  في ػػرب أي ػػا ديػػن ـ  ػػرب  مونعػػ  أػػد هػػذا الو ػػت الػػذي يشػػنو أف وهػػذأل مم ػػف 
،  ب ػت (8)بضغسل ، الشاهد أنه  اؿ لػهف أنػا صػاحبؾ، ي أخلصػؾ حتػى تسػند لػد سػندة، أسػند أض ػلثسؼ أد 

ػا َمَفػَر َقػاَؿ ِإنِّػي َبػِريٌ  ِمْنػَؾ{روحه أمات على هذا،  ْنَسػاِف اْمفُػْر َفَامَّ ، هػذا [16]الحشػرف }َمَمَثِؿ الءَّْيَ اِف ِإْا َقػاَؿ ِلْنِ
 .ا ي ذبه، ل ف ي نسسر به الضرآفخبر إسراميلد، ي نصدؽ به وليس عندنا م

ػ من ـ أالسلؼ  ثير ردت يذ رونه عند تسسػير هػذأل اريػ  مػف بػاب ايسػتمناس ي مػف بػاب التسسػير، انتب ػوا، ولػو ن 
 .، وأيه عبرة))وي حرج((ف -صلى اهلل عليه وسلـ-النبد  هال تب مف هذا أ و أأ ؿ، ل ف هذا مما  اؿ أي

ت ولػػو  انػػت إسػػالمي  وهػػذا ي تػػب وهػػذأل تمػػدح، وهػػذأل ت تػػب وهػػذا يمػػدح، ويشػػيد الػػذيف يسػػ روف الليػػؿ أػػد منتػػدياو 
مػف علػؽ علػى مضالػه ومػف مدحػه ومػف شػ رأل، ومباشػرة ي تػب  ينظػرب تابت ا، و ؿ خمس د امؽ وهو أػاتل المو ػر 

يػػدخؿ، يعنػػد طالػػب  لحظػػاتأشػػ رؾ علػػى المػػرور، و ػػؿ  ،-واهلل إنػػد أسػػتحد-أشػػ رؾ علػػى المػػرور، أ ػػرأ أحيانػػاا 
  يشػػ رأل، علػػى  تابػػانػػؿ أف مػػف  تػػب ومػػف علػػؽ عليػػه  أف ينظػػريػػدخؿ أػػد النػػت يريػػد لحظػػات   ػػؿ متسػػرغلػػـ ع

، وأتأمؿ بع  ا اليػـو أ ػوؿ أػد نسسػدف واهلل لػو سػألنا بع ػ ـ -بعض العبارات-أحياناا هزيل ، عبارات أهؿ العلـ 
أشػ رؾ  د ي تػب أحػد إي بعػد تعضيػب منػهي ػاوهػو داخػؿ ي  د يضػ د يعبػر ب ػا، و ػؿ تما يعرؼ هذأل االساظ ال ربما

 .المو وع ما أعنب ـ؟ أتن  ،؟ما بال ـ؟ لماذا ي تعلضوف أ تبف على المرور، وأحدهـ ما أحد علؽ،
  تتحوؿ إلى عال ات. ذلؾ ثـ بعد ،أأ وؿف هذا يمدح المرأة وهد تمدحه وه ذا  تابات

  ىـ.والخ أ الواقع في االستدالؿ مف جيتيف حدثتا عمف تقدـ امر 
نمػا  ،انت ى مف النضؿ ارف بدأ بايستديؿ، السرع الثاند عند ـ، ما ذ ػر أسػباب ايخػتالؼ مػف ن ػ  ايسػتديؿ، وا 

عبارة أخػرع هػو انحػراؼ أػد تحميػؿ أو بت لـ على و وع الخطأ أيه، والوا ر أف مثؿ هذا هو خطأ، يعند بااحرع 
 أو أد غير ذلؾ. ،السضه أو أد ،النصوص ما ي تحتمؿ لتعصب مذهبد أد ايعتضاد

والخ أ الواقع في االستدالؿ مف جيتيف حدثتا عمف تقػدـ امػرىـ مػف المبتدعػة بعػد تفسػير الصػحابة والتػابعيف 
 حماوا ألفاظ القرآف عاييال أو فسروه بمجرد ما يسوغ أف يوردوه. وتابعييـل اعتقدوا معانيَ 

، المسػػروض أف يضػػاؿف ااوؿ، أو الصػػنؼ ف وتػػابعييـبعػػد تفسػػير الصػػحابة والتػػابعيخلػػؿ، يحػػظ  هال ػػالـ هنػػا أيػػ
حملػػوا ألسػػاظ  اعتضػػدوا معػػاند  "، عنػػدأل مضػػررات سػػابض ، اعتضػػاد سػػابؽ، ااوؿ، أو السريػػؽ ااوؿف  ػػوـ اعتضػػدوا معػػاند  

 .لت وف حن  ودليالا على  وله ومذهبه وعضيدته، أ ذا انحراؼ  أعناؽ النصوص ي، يريد أف يلو (9)"الضرآف علي ا
أف "، يحظ  اتػب الفريؽ الثاني: قـو فسروه بمجرد ما يسوغ لي، هذا الثاند ،أو فسروه بمجرد ما يسوغيضوؿف 
بمنػرد مػا يسػوغ "ي، هذا  الـ شيخ اإلسالـ أد ااصؿ، أأنا أعطي ـ ت مل   الـ شػيخ اإلسػالـ، يضػوؿف  ،"يوردوه

والمخاطػب  ،والمنػزؿ عليػه ،المػت لـ بػالضرآفأف يريدأل ب المه مف  اف مف الناطضيف بلغ  العرب مف غير نظر إلػى 
ليػػدلؿ علػػى   عنػػدأل اعتضػػاد معػػيف أراد أف يحمػػؿ نصػػوص الضػػرآف عليػػه، ف، معنػػاأل باختصػػار، السريػػؽ ااوؿ(11)"بػػه

 .مذهبه
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، دوف النظػر إلػى مالبسػات النػزوؿ، نػص تالسريؽ الثاندف  وـ أسروأل بمنرد ما يسوغ أد اللغػ   ػنص عربػد بحػ
،  ػنص بػالنص حينمػا نػزؿ، عػرؼ المخػاطبيف، ي أسػباب النػزوؿ، مػا نظػروا إلػى مػا يحتػؼ  عربد، ما نظػروا أػد 

بحتاا، أ ذا انحراؼ، هذا و ر أيه بعض طوامؼ مف أهؿ البػدع  ػأبد عبيػدة معمػر بػف  اعربد، أسروأل تسسيراا لغوي  
أػال يصػل أف يسسػر )مناز الضرآف(، وبعض أصػحاب  تػب المعػاند يضعػوف أػد مثػؿ هػذا،  فالمثنى له  تاب اسمه

الضرآف بمنرد اللغ ، بؿ يبد مف النظر إلى أسباب النػزوؿ، والو ػامر التػد حصػلت، وعػرؼ المخػاطبيف، إلػى غيػر 
{بنػػزوؿ الػػنص، أحػػواؿ العػػرب، يعنػػد  ذلػػؾ ممػػا يحتػػؼ    }َمػػا َجَعػػَؿ الاَّػػُو ِمػػْف َبِحيػػَرٍة َواَل َسػػاِئَبٍة َواَل َوِصػػيَاٍة َواَل َحػػاـٍ

 .؟ما معنى هذا ال الـ ،ى آخرألإل [113]المامدةف
، يعنػػد ت يسسػػر بمنػػرد المعنػػى اللغػػوي البحػػيهػػذا يبػػد مػػف معرأػػ  الحػػاؿ التػػد  ػػاف علي ػػا العػػرب أػػد الناهليػػ ، 

{لو ناص إنساف و ػاؿف ف بسصله عف البيم ، أيضر الخطأ، مثؿ ـْ ِبُظْاػـٍ ـْ َيْاِبُسػوا ِإيَمػاَنُي  [82]اانعػاـف }الَّػِايَف آَمُنػوا َوَلػ
 -صػلى اهلل عليػه وسػلـ-انت ػى، دوف النظػر إلػى التسسػير بالسػن  مػثالا أف النبػد  ،دف لػـ يخلطػوا إيمػان ـ بظلػـيعن

  أف يأخذ النص بمنردأل دوف النظر إلى اعتبارات أخرع. ،، أ ذا ي يسوغ(11)أسرها بالشرؾ
ـْ َفاْسَتَجاَب  اؿ أد و ع  بػدرف  -عز ونؿ-اهلل و  ـْ ِبػأَْلٍؼ ِمػَف اْلَماَلِئَمػِة ُمػْرِدِفيَف }ِإْا َتْسَتِغيُثوَف َربَُّم ـْ َأنِّي ُمِمػدكُم َلُم
ـْ َوَمػا النَّْصػُر ِإالَّ ِمػْف ِعْنػِد الاَّػِو ِإفَّ الاَّػ * -9]اانسػاؿف َو َعِثيػٌث َحِمػيـٌ{َوَما َجَعَاُو الاَُّو ِإالَّ ُبْءَرى َوِلَتْ َمِئفَّ ِبِو ُقاُػوُبُم

ـْ ِرْجػػَث  }ِإْا ُيَغءِّػػيُمـُ ، ثػػـ  ػػاؿف [11 ـْ ِبػػِو َوُيػػْاِىَب َعػػْنُم ـْ ِمػػَف السَّػػَماِ  َمػػاً  ِلُيَ يِّػػَرُم ُؿ َعَاػػْيُم النكَعػػاَ  َأَمَنػػًة ِمْنػػُو َوُيَنػػثِّ
} ـَ ـْ َوُيَثبَِّت ِبِو اْسَْقػَدا ، أػإذا أسػرت ا بتسسػير لغػوي بحػت، تضػوؿف ويثبػت بػه [11]اانسػاؿف الءَّْيَ اِف َوِلَيْرِبَ  َعَاى ُقُاوِبُم

صحيل أد اللغ ، ثبتت  دمه أد المعر ػ   هذا معنى  داـ إذا ربط على الضلوب ثبت الضدـ أد المعر   أال يسر،اا
، ل ف معرأ  المالبسات التد  انت أد الغزوة وأن ـ  انوا أد أرض دهس  تسوخ أي ا اا داـ أنزؿ  ،يعند لـ ين ـز

  ، هذا يبد مف معرأته.(12)أثبتت أ دام ـ ،المطر ألبدها
 وتبعيـ مثير مف المتفقية لضعؼ آثار النبوة والعجث والتفريؽل حتى مانوا يرووف ما ال يعاموف صحتو.

يعنػػد صػػاروا أحيانػاا يضعػػوف أػػد هػػذا وهػذا، يعنػػدف إمػػا أنػػه يػأتد ويريػػد أف يلػػوي عنػػؽ  تػػبعيـ مثيػػر مػػف المتفقيػػةل
د لثسػػؼ، بػػؿ  يػػؿ أ ثػػر مػػف هػػذا، يحػػتج باريػػ  علػػى تصػػحيل مذهبػػه وهػػذا مونػػو أف  يريػػدالػػنص ليواأػػؽ مذهبػػه، 

مػػا  ػػعيؼ، وآخػػر نعػػؿ اإلسػػالـ  بعػػض  بػػار المتعصػػب   ػػاف يضػػوؿف  ػػؿ نػػص يخػػالؼ مػػذهبنا أ ػػو إمػػا منسػػوخ وا 
 أد المذهب. داخال

قد و وقد يموف االختالؼ لخفا  الدليؿ والاىوؿ عنول وقد يموف لعدـ سماعول وقد يموف لاغا  في فيـ النصل 
 يموف العتقاد معار  راج .

هذأل ااسباب المعتبرة أد اختالؼ الت اد، أعذار العلماص، وهذا ال ػالـ أػد رسػال  شػيخ اإلسػالـ )رأػر المػالـ عػف 
اامم  ااعالـ(، أذ ر ذلؾ بالتسصيؿ، أسباب الخالؼ بيف العلمػاص، يضػوؿف  ػد ي ػوف لخسػاص الػدليؿ والػذهوؿ عنػه، 

 ػػاف يستػػد مػػف لػػـ ينػػد المػػاص أنػػه ي  - تعػػالى عنػػهر ػػد اهلل-عمػػر  فهػػذا واحػػد، خسػػاص الػػدليؿ والػػذهوؿ عنػػه، مثػػؿ
                                                 

ف والمعانديف و تال ـ، باب إثـ مف أشرؾ باهلل، وعضوبته أد الدنيا وارخرة، بر ـ أخرنه البخاري،  تاب استتاب  المرتدي - 11
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رأل  ػاؿف حينمػا  نػا أػد اإلبػؿ أو ػر لنػا ، ذ   مارأل بما و ر ل ذ    -ر د اهلل عنه-يتيمـ وي يصلد، أعمار بف ياسر 
 ت تمعؾ أما أنا أتمع  "، يضوؿف -ر د اهلل تعالى عنه-نناب ، و عت نناب  يعند احتلـ عمار واحتلـ أي اا عمر 

مػػه أنػػه  ػػاف ي سيػػه أف يضػػوؿ ه ػػذا، وعل   -صػػلى اهلل عليػػه وسػػلـ-، أػػذ روا ذلػػؾ للنبػػد "وأمػػا أنػػت ألػػـ تصػػؿ   ، الدابػػ
إف شػمت " اؿ لعمارف اتؽ اهلل، هذا أمر و ر ل ـ ونسيه عمر، أعمػار  ػاؿف  -ر د اهلل عنه-يعند التيمـ، أعمر 
 . (13)نوليؾ ما توليت"لـ أحدث به،  اؿف 

 .، يعند أصالا وقد يموف لعدـ سماعو، عرأه ل نه نسيه، غاب عنه، ؿ والاىوؿ عنوقاؿ: لخفا  الدليأ نا 
ػ -ر د اهلل عنػه-أبو ب ر و   وي أنػد لػؾ   ،مااأػد  تػاب اهلل شػي ي أنػد لػؾ  "ة أػد أيػاـ خالأتػه  ػاؿف د  لمػا نػاصت الن 

ر ػد -مػد بػف مسػلم  ، حتى شػ د عنػدأل المغيػرة بػف شػعب  ومح"مااشي -صلى اهلل عليه وسلـ-أد سن  رسوؿ اهلل 
 .لـ يبلغه هذا -ر د اهلل عنه-أأبو ب ر  ،(14)أعطاها السدس -صلى اهلل عليه وسلـ-أف النبد  -اهلل عن ـ

، والضصػ  مشػ ورة (15)أراد أف يػذهب إلػى الشػاـ أػاختلسوا عليػه -ر ػد اهلل عنػه- صػ  الطػاعوف لمػا عمػر  فومثؿ
 .ومعروأ 

ـُ اْلَخػْيُ  اْسَْبػَيُ  ِمػَف اْلَخػْيِ   فحديث عدي بف حاتـ فمثؿ قاؿ: وقد يموف لاغا  في فيـ النصل }َحتَّى َيَتَبػيََّف َلُمػ
و ر عضاليف أبيض وأسود، ونلس ينظػر ويأ ػؿ ويشػرب ويظػف أف الخػيط ااسػود واابػيض  [187]البضرةف اْسَْسَوِد{

نما هما بياض الصبل مف سواد الليؿ  .، أأخطأ أد أ مه(16)هما هذاف العضايف، وا 
))ي يصػػليف أحػػد ـ اصػػحابهف  -صػػلى اهلل عليػػه وسػػلـ-د يختلػػؼ الصػػحاب  أػػد معرأػػ  المػػراد، لمػػا  ػػاؿ النبػػد  ػػ

اختلسوا ما المراد، بلغ ـ النص نميعاا، ل ف هؤيص أ موا التعنيؿ مر الصالة أد  ،(17)((العصر إي أد بند  ريظ 
 .أد و ت ا، وأولمؾ أخذوأل على ظاهرأل وأخروها حتى غابت الشمس

، مثػػؿ مسػأل  النمػر بػػيف ااختػيف بملػػؾ يتػرؾ هػػذا انػه يعتضػد أف هنػػاؾ دلػيال يمػػوف العتقػاد معػػار  راجػػ لوقػد 
{اليميف، بعض الصحاب  أنازها باعتبار أف اهلل  اؿف  ـْ مػن ـ مػف منػر  ػاؿف اف و ، [3]النسػاصف }َأْو َما َمَاَمْت َأْيَمػاُنُم
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صلى اهلل عليه -(، والترمذي، أبواب السرامض عف رسوؿ اهلل 2894ة، بر ـ )أخرنه أبو داود،  تاب السرامض، باب أد الند   - 14
(، و عسه 2724(، وابف مانه، أبواب السرامض، باب ميراث الندة، بر ـ )2111، باب ما ناص أد ميراث الندة، بر ـ )-وسلـ

 (.497أد  عيؼ أبد داود، بر ـ ) االباند

(، ومسلـ،  تاب السالـ، باب الطاعوف والطيرة 5729أخرنه البخاري،  تاب الطب، باب ما يذ ر أد الطاعوف، بر ـ ) - 15
 (.2219وال  ان  ونحوها، بر ـ )

، باب  وؿ اهلل تعالىف  - 16 ـُ الَخْيُ  اَسْبَيُ  ِمَف الَخْيِ  اَسْسَوِد ِمَف }َوُمُاوا َواْءَرُبوا َحتَّى َيَتَبيَّ أخرنه البخاري،  تاب الصـو َف َلُم
ـَ ِإَلى الاَّْيِؿ{ َيا َـّ َأِتمكوا الصِّ (، ومسلـ،  تاب الصياـ، باب بياف أف الدخوؿ أد الصـو يحصؿ 1916، بر ـ )[187]البضرةف الَفْجِر ُث

، ودخوؿ بطلوع السنر، وأف له اا ؿ وغيرأل حتى يطلر السنر، وبياف صس  السن ر الذي تتعلؽ به ااح اـ مف الدخوؿ أد الصـو
 (.1191و ت صالة الصبل وغير ذلؾ، بر ـ )

يماص، بر ـ )أخرنه البخاري، أبواب صالة الخوؼ، باب صالة الطالب والمطلوب را با  - 17 (، ومسلـ،  تاب الن اد 946ا وا 
 (.1771بر ـ )والسير، باب المبادرة بالغزو، وتضديـ أهـ اامريف المتعار يف، 



إذاا أحرم ا بع  ـ وأباح ػا  ،، أأطلؽ حتى لو  انت بملؾ اليميف[23]النساصف ِف{}َوَأْف َتْجَمُعوا َبْيَف اْسُْخَتيْ اهلل  اؿف 
 بع  ـ، الذي حرم ا يعتضادأل ونود المعارض الرانل.

 :التفسير
 التفسير: مءؼ معاني القرآف وبياف المراد منو.

ػػهػػذا تعريػػؼ  ريػػب وسػػ ؿ ووا ػػل، التسسػػير مػػف الس    ، وذ ػػر هػػذا ر وهػػو ال شػػؼ والبيػػاف، هػػذا أصػػله أػػد اللغػػس 
علـ يس ـ به  تاب اهلل المنػزؿ علػى نبيػه ف لبع  ـ  الزر شد االتعريؼ ايصطالحد له، وأد ال امش ذ ر تعريسا 

 .(18) مه، وبياف معانيه واستخراج أح امه وح  -صلى اهلل عليه وسلـ-محمد 
تعػػػالى بضػػػدر الطا ػػػ  وبع ػػ ـ يضػػػوؿف علػػػـ يبحػػػث أيػػػه عػػػف أحػػػواؿ الضػػػرآف ال ػػػريـ مػػػف حيػػػث ديلتػػػه علػػػى مػػػراد اهلل 

ال ريـ مػف حيػث ديلتػه الضرآف   انه ي أحد يحيط بمعاند  الـ اهلل إي اهلل، علـ يبحث أيه عف أحواؿ (19)البشري 
 على مراد اهلل تعالى بضدر الطا   البشري ، أ ذأل التعريسات  ريب .

رجي  بعػ  االحتمػاالت عاػى بػؿ تػبؿ اسلفاظ الػوجيثةل ومءػؼ معانييػال وبعضػو مػف قِ قيؿ: بعضو يموف مف قِ 
 بع .

أف التسسػػير هػػو  شػػؼ المعػػاند، أمػػا التػػرنيل أ ػػو درنػػ  وراص ذلػػؾ، التػػرنيل لػػيس هػػو  -واهلل أعلػػـ-الػػذي يظ ػػر 
  . شؼ المعنى، ارف العلماص ت لموا أد المعنى، ل ف ما الرانل هذا الضوؿ أو هذا الضوؿ

ويػػرنل بين ػػا،  -أ ػػواؿ أهػػؿ العلػػـ-يتعامػػؿ مػػر المنضػػويت أػػالترنيل هػػد  ػػدرة وراص ذلػػؾ يسػػتطير أي ػػا اإلنسػػاف أف 
 أالترنيل ليس هو التسسير، التسسير هو  شؼ المعنى.

 وأجمعوا عاى أف التفسير مف فرو  المفايات.
ي  ينػػب عليػػه أف يعػػرؼ مػػف التسسػػير مػػا يصػػل بػػه اعتضػػادأل، أأنػػه مػػف أػػروض ال سايػػات يعنػػد مػػف حيػػث هػػو، وا 

إله إي اهلل، ويعرؼ مف معاند الضرآف ما تصل به عبادته ومعاملته، أالسن  هد شرح اإليماف يعند، يعرؼ أنه ي 
، أالتسسػير مػف حيػث هػو يعتبػر مػف (21)-رحمػه اهلل-للضرآف، وما يضوله العلماص هو شرح للسن   ما يضػوؿ الشػاأعد 

 أتسضط التبع  عف البا يف. ،أروض ال ساي ، يعند ينب أف يوند أد اام  مف يعرؼ
 العاـو الءرعيةل وأءرؼ صناعة يتعا اىا اإلنساف. جؿّ وىو أ

وال الـ أد ذلؾ يطوؿ، وي سد أف يعرؼ أف شرؼ العلـ بشرؼ متعلضه، أ ػذا  ،إلماح  لس ؿ التسسير ومنزلته ألهذ
أشػػرؼ صػػناع  يتعاطاهػػا -، أ ػػو أشػػرؼ مػػا يشػػتغؿ بػػه، وهػػذأل العبػػارة التػػد ذ رهػػا -عػػز ونػػؿ-يتعلػػؽ ب ػػالـ اهلل 

هنػػاؾ  تابػػات و ، وعبػػارات أهػػؿ العلػػـ  ثيػػرة أػػد بيػػاف شػػرؼ التسسػػير، (21) اندسبػػارة الراغػػب ااصػػهػػد ع -اإلنسػػاف
 ثيػرة أػػد هػذا البػػاب، الزر شػػد أػد البرهػػاف ت لػـ علػػى هػػذا ونػاص ب ػػالـ أهػؿ العلػػـ، السػػيوطد أػد اإلتضػػاف  ػػذلؾ، 

   وبع  ـ أأردأل بالتأليؼ. ،وآخروف
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  والمعتني بغريبو البد لو مف معرفة الحروؼ.
يعند مثالا ارف )أد(  البد لو مف معرفة معاني الحروؼلوليست حروؼ المباند، يضوؿف  ،حروؼ المعاند يضصد

ـْ ِفػي ُجػُاوِع النَّْخػِؿ{ ،وتأتد بمعنػى )علػى( ،تأتد للظرأي  أـ  ػؿ سػيدخله أػد داخػؿ النػذع أ ،[71]طػهف }َوَسَُصػاَِّبنَُّم
   النذع. على ،على النذع؟

 ؟)أد(لماذا  اؿف ل ف ى )على(، أبع  ـ يضوؿف بمعن
مػؤلـ، شػدة الػربط والشػد إلػى النػذع  ،وأشػد مػا يصػلب عليػه اإلنسػاف هػو نػذع النخػؿ ،بع  ـ يضوؿف لشػدة الػربط

   أنه يدخله أد داخؿ النذع، يعند أي ا معنى بالغد لطيؼ.
أذ ػر أف ل ػف مم ػف  ، ثيػرة ألسػت أػد معػاند الحػروؼ  تػبهنػاؾ و أيحتاج اإلنساف إلػى معرأػ  معػاند الحػروؼ، 

الحػروؼ العاملػ  أػد الضػرآف ال ػريـ ) فهو مف أحسف ما و ست عليه أي ا، هذأل رسال  علمي  نيدة اسػم ا ال ـ واحدا 
هػػادي ال اللػػد، هػػذا  تػػاب نيػد، ونعلػػه علػػى ثالثػػ  أ سػػاـف  فوذ ػػر المسسػػريف، المؤلػؼ (بػيف النحػػوييف والبالغيػػيف

يػيف، عنػد المسسػريف، أػإذا نظػرت إلػى واحػد من ػا أػال تظػف أف هػذا هػو معاند الحروؼ عند النحوييف، عند البالغ
ن اي  المطاؼ، ي، سيعيد ال الـ علي ا عند البالغييف، وسيعيدأل عند المسسريف، أطالعػه أػد ثالثػ  موا ػر، نمػر 

 (مغند اللبيػب) فال الـ المتسرؽ،  الـ هؤيص  اف الذيف يؤلسوف أحياناا يؤلسوف الناحي  اللغوي  أضط، تند أد  تاب
للمػالضد، منلػد مطبػوع، بػػؿ  (رصػؼ المبػػاند أػد شػرح حػروؼ المعػػاند) فمػثالا أشػياص  ثيػرة أػد هػػذا البػاب،  تػاب

بع ػػػ ـ ألػػػؼ  تابػػػاا أػػػد حػػػرؼ واحػػػد، وبعػػػض البػػػاحثيف أػػػد رسػػػال  مانسػػػتير أو د تػػػوراأل ألس ػػػا أػػػد حػػػرؼ واحػػػد، 
{لغػػػ ، وبع ػػػ ـ  تػػػب  تابػػػاا أػػػد حػػػرأيف، حػػػروؼ المعػػػاند، يحظػػػوا سػػػع  ال نَّػػػَؾ َلَتْيػػػِدي ِإَلػػػى ِصػػػرَاٍ  ُمْسػػػَتِقيـٍ  }َواِ 

{ف -تبارؾ وتعالى-، مر  وله اهلل [52]الشورعف  ، )على( أيه معنى ايستعالص.[39]اانعاـف }َعَاى ِصرَاٍ  ُمْسَتِقيـٍ
  ل واسسما  واسفعاؿ.-وأمثر مف تماـ فييا النحاة- البد لو مف معرفة الحروؼ

التنػدد، تسيػد سمي  يسيد الثبوت، والنمل  السعليػ  مثالا التعبير بالنمل  اييعند تحتاج أف تعرؼ ااسماص وااأعاؿ، 
}َسػػػاَلًما{ ان ػػػـ  ػػػالوا لمػػػا دخلػػػوا عليػػػهف   والمثػػػاؿ الػػػذي تسػػػمعونه داممػػػااف تحيػػػ  إبػػػراهيـ أبلػػػغ مػػػف تحيػػػ  المالم ػػػ 

}َقػػاَؿ بػػروا بالنملػ  السعليػ ، سػلمنا سػػالماا، هػو عبػر بنملػػ  اسػمي   ػـ عأوانت ػى،  ،، يعنػدف سػلمنا سػػالماا [69]هػودف
والسعليػ  تػدؿ علػى التنػػدد،  ،، النملػ  ايسػمي  تػدؿ علػى الثبػوت}َسػاَلـٌ َقػػْوـٌ{، [25]الػذارياتف َسػاَلـٌ َقػْوـٌ ُمْنَمػُروَف{

 [69]هػودف }َقاُلوا َساَلًما{المالم   سالـ ثابت دامـ علي ـ، أضالواف تحي  إبراهيـ أبلغ مف تحي  المالم  ، تضدير تحي  
 سمي  والسعلي .سالـ ثابت، التعبير بالنمل  اي ،سلمنا سالماا، هو  اؿف سالـ دامـ علي ـ فأي

 وفل ومنو معرفة ما وضع لو الضمير وما يعود عايو.وأمثر مف تماـ فييا الاغويل واسسما  واسفعاؿ
عػف عيسػى  -تبػارؾ وتعػالى-اصػؿ اتحػاد مرنػر ال ػمامر،  ولػه   ي  ال مامر ومرنر ال مامر، يعند مػثالا ا

{مف؟  [157]النساصف }َوَما َقَتُاوُه{ف -صلى اهلل عليه وسلـ- ـْ عليه -عيسى  [157]النساصف }َوَما َصَاُبوُه َوَلِمْف ُءبَِّو َلُي
فَّ الَِّايَف اْخَتَاُفوا ِفيِو{، -الصالة والسالـ ـْ ِبػِو ِمػْف ِعْاػـٍ  -عليه الصالة والسالـ-عيسى  }َواِ  }َلِفي َءؾٍّ ِمْنُو َما َلُيػ

صػلى -عيسػى  فيعنػد ،[158]النسػاصف }َبػْؿ َرَفَعػُو الاَّػُو ِإَلْيػِو{ ،عيسػى يضينػاا  [157]النسػاصف ِإالَّ اتَِّباَع الظَّفِّ َوَما َقَتاُػوُه{
فَّ ِمْف َأْىِؿ اْلِمتَاِب{، إلى أف  اؿف -اهلل عليه وسلـ  }ِإالَّ َلُيػْؤِمَنفَّ ِبػِو{يعندف وما مف أهؿ ال تاب  ،[159]النساصف }َواِ 

 -ر د اهلل عنه-موت مف؟ ابف عباس  [159]النساصف }َقْبَؿ َمْوِتِو{، -عليه الصالة والسالـ-بعيسى  [159]النساصف



بد  اؿف يرب بالسيؼ لحظ ؟ يعندف  بوؿ موت ال تابد، حتى  الوا لهف لو واحد مات أنأة     }َقْبَؿ َمْوِتِو{يضوؿف 
 بلمػا يمػوت  ،أي  تػابد ارف أو أػد أي زمػف مػف اازمػافمػوت يعنػد  بػؿ  }َقْبػَؿ َمْوِتػِو{يؤمف  بؿ ما يموت،  أف
 .لب، هذا  وؿيؤمف أف عيسى عبد هلل ورسوؿ، وأنه ليس بإله، وأنه ما ص   بد أفي

أػػد آخػػر الزمػػاف إذا نػػزؿ  -عليػػه الصػػالة والسػػالـ- بػػؿ مػػوت عيسػػى  َقْبػػَؿ َمْوِتػػِو{ }ِإالَّ َلُيػػْؤِمَنفَّ ِبػػوِ الضػػوؿ ارخػػرف 
فَّ ِمػػويضتػػؿ الخنزيػػر، وي يضبػػؿ النزيػػ ، وي يضبػػؿ إي اإلسػػالـ  ،ي سػػر الصػػليب وي مػػف أحػػد مػػف أهػػؿ ال تػػاب  {فْ }َواِ 

، أ يػؼ }َقْبػَؿ َمْوِتػِو{يؤمنف به  بػؿ موتػه،  بػؿ مػوت عيسػى أيعرأػوف حضيضتػه وأنػه عبػد هلل ولػيس بإلػه، لآنذاؾ إي 
-، ااصؿ اتحاد مرنر ال ػمامر، أبػديا مػف أف تضػوؿف بعػض ال ػمامر يرنػر إلػى عيسػى ؟مرنر ال مير نرنل

ػ ،يرنػر إلػى ال تػابد -أحػد ال ػمامر-وبعض ال ػمامر  ،-صلى اهلل عليه وسلـ د مرنػر ال ػمامر، نضػوؿف ي، وح 
ُروُه{ صػلى اهلل -النبػد  [9]السػتلف }َوتُػَوقُِّروُه{، -صلى اهلل عليه وسلـ-النبد  [9]الستلف }ِلُتْؤِمُنوا ِبالاَِّو َوَرُسوِلِو َوُتَعثِّ

أر ػػت ال ػػمامر، لػػو أرنعػػت ال ػػمامر  ل ػػا إلػػى اهلل بنػػاصا علػػى  فاهلل، إذ }َوُتَسػػبُِّحوُه ُبْمػػَرًة َوَأِصػػياًل{، -عليػػه وسػػلـ
ُنػػػوا ِبالاَّػػػِو َوَرُسػػػوِلِو }ِلُتْؤمِ الضاعػػدة، وسػػػيرد عليػػؾ إشػػػ اؿ آخػػر أف ااصػػػؿ أف ال ػػمير يرنػػػر إلػػػى أ ػػرب مػػػذ ور، 

ُروُه{ ، أ ػػذا يحتػػاج إلػػى طريضػػ  أػػد التعامػػؿ معػػه، معرأػػ  -صػػلى اهلل عليػػه وسػػلـ-أ ػػرب مػػذ ور هػػو النبػػد  َوُتَعػػثِّ
  ف، ذ ر أشياص أد هذا الباب.يأد النوع الثاند وااربع "اإلتضاف"ال مامر، أرانعوا مثالا أد هذأل الض ايا  تاب 

  تعريؼ والتنمير.وال ،والتامير والتأنيث
}َيػػػْوـَ أي ػػػاا، مػػػف المسيػػػد معرأػػػ  التػػػذ ير والتأنيػػػث، ذ ػػػرت ل ػػػـ أػػػد بعػػػض المناسػػػبات،  تػػػهمعرأمػػػف التػػػذ ير يبػػػد 

ػػا َأْرَضػػَعْت{ ،السػػاع  فأي [2]الحػجف َتَرْوَنَيػػا{ ، مػػا  ػػاؿف )تػذهؿ  ػػؿ مر ػػر(  ػػاؿف [2]الحػجف }تَػػْاَىُؿ ُمػػؿك ُمْرِضػػَعٍة َعمَّ
يعنػد  "مر ػع "اص، لمػاذا؟  ػالواف إف دخػوؿ التػاص علػى أوصػاؼ اإلنػاث يػدؿ علػى المباشػرة، أدخلت التػ {ُمْرِضَعةٍ }

ومػر ذلػؾ تتخلػى عنػه  ،نالس  تر ر ارف، وهذأل الحاؿ ت وف المرأة أد غاي  الحنػو والحنػاف والعطػؼ علػى الولػد
 .إذا  امت الساع  مف شدة هول ا

وؽ، تضػػوؿف هػػذأل مر ػػر، يعنػػد عنػػدها ولػػد تر ػػعه، أػػد السػػ راهػػااإلر ػػاع، ت اصػػست  تأمػػا مر ػػر أ ػػد مػػا  انػػ
مػا  ؟مػا  ػاؿف  ريبػ  مػاذال [56]ااعػراؼف }ِإفَّ َرْحَمَت الاَِّو َقِريػٌب ِمػَف اْلُمْحِسػِنيَف{ فيحظ التذ ير والتأنيث، مثؿ هذا

، لػيس هػذا هػو {يػبٌ }ِإفَّ َرْحَمػَت الاَّػِو َقرِ ، تضػوؿف هػذأل امػرأة  ريبتػد،  ػرب النسػب، و؟السرؽ بيف  رب النسػب وغيػرأل
 هؿ هو الحيض أو الط ر؟  ،[228]البضرةف }َثاَلَثَة ُقُروٍ { ف رب نسب، مثالا 
ذا  ػاف العػدمؤنػث، و  {}َثاَلَثةَ مم ف تضوؿ هناف  أ ػذا معنػاأل أف المعػدود مػذ ر  اف العػدد يخػالؼ المعػدود  اد مؤنثاػا 

، الضػػرص إذا أسػػر بػػالط ر أػػالط ر مػػذ ر أو َة قُػػُروٍ {}َثاَلثَػػتػػذ يراا وتأنيثػػاا تضػػوؿف ثالثػػ  رنػػاؿ، وثػػالث نسػػوة، أ نػػا 
ذا أسػر بػالحيض الحي ػ  مؤنثػ  أو مػذ ر  ،مؤنػث؟ الضػرص هػو الحػيض أيصػػير  ى؟ مؤنثػػ ، أػإذا  ػاف معنػةمػذ ر، وا 

ذا  اف معناأل الط ر ثالث   روص، هذا ليس بضاطر  انه أيما يتعلؽ بالتػذ ير والتأنيػث أحيانػاا يراعػى  ثالث  روص، وا 
  .حتاج إليه، مؤنث غير حضيضد، مؤنث حضيضد، ل ف أنا أ رب الصورة باامثل  أضط، أ ذا مما ي  اللسظ

{وأد مو ر آخر نضوؿف  ،[2]الستلف }َوَيْيِدَيَؾ ِصرَاً ا ُمْسَتِقيًما{ ذلؾ التعريؼ والتن ير،  ـَ رَاَ  اْلُمْسػَتِقي  }اْىِدَنا الصِّ
أتونه العبد إلى مويأل و اؿف هذا الصراط  لصراط اشرأبت النسوس إليهر لنا اناصت معرأ ،  أنه لما ذ  [6]الساتحػ ف
رَا َ أتنا اهدنا إليه، الذي عر    .الذي ذ رته لنا {}اْىِدَنا الصِّ



 ف، وأػد المو ػر ارخػر[126]البضػرةف }َربِّ اْجَعػْؿ َىػَاا َبَاػًدا آِمًنػا{ اؿ أد مو ػرف  -عليه الصالة والسالـ-إبراهيـ 
 لماذا؟  [35]إبراهيـف َبَاَد آِمًنا{}اْجَعْؿ َىَاا الْ 

، لمػا نػاص {َىَاا َبَاًدا }اْجَعؿْ بلد،  ػاؿف  ه الواف أد المو ر ااوؿ يوـ ناص ما  اف أيه شدص، ما بند البيت، وي أي
ذا أناس   ،المرة ااخرع ـْ  }َىػؿْ ، مػف أيػف نػاصت هػذأل؟ مػف التعريػؼ والتن يػر، }اْجَعػْؿ َىػَاا اْلَبَاػَد آِمًنػا{ اؿف  وا  َأُدلكُمػ

ـْ ِمْف َعَااٍب{ {يسيػد التعظػيـ، تنػارة عظيمػ ،   رن  ػ [11]الصػؼف َعَاى ِتَجاَرٍة ُتْنِجيُم ـْ  }َوَسػارُِعوا ِإَلػى َمْغِفػَرٍة ِمػْف َربُِّمػ
ـْ َنارًا{}التن ير يسيد التعظيـ هنا، مغسرة عظيم ،  ،[133]آؿ عمرافف ـْ َوَأْىِايُم  عظيم . فديعن [6]التحريـف ُقوا َأْنُفَسُم

 والخ اب باالسـ والفعؿ.
 سمي  والسعلي .الخطاب بايسـ والسعؿ  ما سبؽ أد النمل  اي

 ودواويف العرب. لإلى تفسير ابف عبا  وغيره ووأولى ما يرجع في غريب
ثنػى، هنػاؾ  تابػات أخػرع  ثيػرة لؼ أيه ما  تبه أبو عبيدة معمر بػف ممف أوؿ ما أ   ،هناؾ  تب أد غريب الضرآف

المتوأى سن  ثالثمام  وثالثػيف، هػذا نلػس  ،)غريب الضرآف( للسنستاند فمف أحسن او ، ل ف مف هذأل ال تابات اند  
 (العمػدة)، ومف هذأل ال تب أي اا  تاب -رحمه اهلل-ابف اانباري  هسن  يؤلؼ أيه، ويضرأأل على شيخ ةخمس  عشر 

يف، هػػذا  تػػاب مسيػػد نيػػد، هػػذا يسسػػر ال لمػػ  وثالثػػ المتػػوأى سػػن  أربعمامػػ  وسػػبر ،المنسػػوب لم ػػد بػػف أبػػد طالػػب
ي يريد أف يحسظ، ل ف غالب  تػب غريػب الضػرآف يػذ ر التسسػير، يعنػد تسسػير ذلاغالباا بلسظ ، هذا يصلل للحسظ، 

نما يسسر ذلؾ بنمل ، أضد يصعب الحسظ  .اللسظ  ي يراعد أف ي وف بلسظ ، وا 
، وم ػد (تػذ رة ااريػب) فأي ػاا ابػف النػوزي لػه  تػاب اسػمهوتسسيرأل، و  (غريب الضرآف)وهناؾ  تاب اليزيدي أي اا 

 (.تسسير المش ؿ مف غريب الضرآف) فله  تاب آخر اسمه
بػف أبػد المروي عف ابف عبػاس أو عػف ا (معنـ غريب الضرآف)نمر  -رحمه اهلل-ااستاذ محمد أؤاد عبد البا د و 

مسيػد نػاأر،  ،مطبػوع ،ري، نمعػه أػد منلػدي أػد تػرانـ اابػواب أػد صػحيل البخػاذطلح  عف ابف عبػاس، هػذا الػ
لعبػػد العزيػػز السػػيرواف نمػػر أيػػه أربعػػ   تػػب،  (المعنػػـ النػػامر لغريػػب مسػػردات الضػرآف) فوهنػاؾ أي ػػاا  تػػاب اسػػمه

  .من ا  تاب )العمدة( المنسوب لم د
تػاب ابػف  تيبػ  ومن ا ال تاب هذا الذي نمعه ااستاذ محمد أؤاد عبد البا د مف تسسير ابف عباس، ونمر أي اا  

  .ورتب ا على حروؼ المعنـ ،أربع   تب ،و تاب أبد حياف
علػى حػروؼ المعنػـ، تضػوؿ مػثالاف أػد اللسظػ  نػؾ تنظػر إمثؿ  تػاب المسػردات للراغػب بحيػث  هناؾ  تب مطول و 

إف  ،ا أػد الضػرآفحرؼ الراص، أيأتد ب ػؿ مػا يتعلػؽ ب ػ ، لم  )راؽ( أريد معرأ  معناها [27]الضيام ف }َوِقيَؿ َمْف رَاٍؽ{
نمػا  اف ل ا نظامر، ويسسر  ؿ واحدة، ل ػف هػذا  ػد ي تحتػاج إليػه أػد  راصتػؾ ووردؾ،  تحتػاج إليػه إذا أردت أف وا 

، ل ػػف ااأ ػػؿ أػػد الػػورد أف يضػػرأ اإلنسػػاف أػػد البػػدايات أػػد ال تػػب هػػذأل التػػد تػػذ ر تعػػرؼ هػػذأل اللسظػػ  أػػد الضػػرآف
السػػورة أضػػط هنػػا أػػد هػػذا  تػػذ ر لػػؾ المعػػاند الغريبػػ  أػػد نسػػس السػػور أو علػػى الحػػروؼ، هػػذأل التػػد تػػذ ر السػػور

مػر بعػض  ا، ويشػب ه نػد  (المسػردات للراغػب) ف يشػغلؾ بالموا ػر ااخػرع، أ ػذا ال تػاب موسػر  تػابيالمو ر، 
) نز الحساظ أد تسسير أشرؼ االساظ( للسميف الحلبد، مطبوع، ومف عندأل  فالزيادات وايستدرا ات  تاب الحلبد



ل نػه اسػتدرؾ  ،ضد يغنيه عف ارخر، يعند هذا يغند عػف  تػاب المسػردات، و تػاب المسػردات ي ػاد يغنػد عنػههذا أ
  بعض ايستدرا ات، أ اؼ أشياص وحذؼ أشياص مستدر اا على الراغب.

  بحث عف موف اآلية ممماة لما قبايا أو مستقاة.ويُ 
أػد  -صػلى اهلل عليػه وسػلـ-إف إبراهيـ  فيضوؿ -ونؿ عز-يعند هؿ هذأل اري  متصل  بما  بل ا، يعند مثالا اهلل 

ـْ ُسػْا َ المحان  مر  ومه  ػاؿف  ْؿ ِبػِو َعَاػْيُم ـْ ُيَنػثِّ ـْ ِبالاَّػِو َمػا َلػ ـْ َأْءػَرْمُت ـْ َواَل َتَخاُفوَف َأنَُّم اًنا }َوَمْيَؼ َأَخاُؼ َما َأْءَرْمُت
ـْ  ـْ ِبُظْاػـٍ ثػـ  ػاؿ اهللف  ،[81]اانعػاـف َتْعَاُمػوَف{َفَأيك اْلَفِريَقْيِف َأَحػؽك ِبػاْسَْمِف ِإْف ُمْنػُت ـْ َيْاِبُسػوا ِإيَمػاَنُي }الَّػِايَف آَمُنػوا َوَلػ

ـْ ُمْيَتُدوَف{ ـُ اْسَْمُف َوُى ـ بػيف   ػـ اهلل ح  أو مػف  ػال -السالـ يهعل-، هؿ هذا مف  الـ إبراهيـ [82]اانعاـف ُأوَلِئَؾ َلُي
  .هذا يحتمؿ ،السريضيف؟

لمػا ذ ػر اهلل ااسػوة أػد سػورة  [5]الممتحنػ ف }َربََّنػا اَل َتْجَعْاَنػا ِفْتَنػًة ِلاَّػِايَف َمَفػُروا{ف -تبػارؾ وتعػالى-لػه  ػذلؾ أػد  و 
}َوَبَدا  فوالذيف معه حينما هنروا  وم ـ هلل وأد اهلل، و الوا ل ـ ما  الوا -عليه الصالة والسالـ-الممتحن  بإبراهيـ 
ـُ اْلعَ  }َربََّنػا َعَاْيػَؾ ثػـ  ػاؿف  [4]الممتحن ف {...َداَوُة َواْلَبْغَضاُ  َأَبًدا َحتَّى ُتْؤِمُنوا ِبالاَِّو َوْحَدُه ِإالَّ َقْوَؿ ِإْبرَاِىيـَ َبْيَنَنا َوَبْيَنُم

َلْيػػَؾ اْلَمِصػيُر{ َلْيػػَؾ َأَنْبَنػا َواِ  و هػو مػف بضيػػ  أ أف يضولػوا ذلػػؾهػػؿ هػذا تعلػيـ مػػف اهلل للمػؤمنيف  ،[4]الممتحنػ ف َتَومَّْاَنػا َواِ 
 وا مف  وم ـ؟ يحتمؿ، وه ذا أد أمثل  ليست  ليل .ص الم ـ حينما تبر 

  وما وجو مناسبتيا لما قبايال وماا السور.
أو أوؿ  ،أو اريػ  واريػ  ،المناسب  هػد المضاربػ ، وونػه ايرتبػاط بػيف السػورة والسػورةو ، هذا أيما يتعلؽ بالمناسبات

أو اريػػػ  مػػػر  ا، أو المضطػػػر والمضطػػػر، أو السػػػورةمت ػػػتلسػػػورة صػػػدر السػػػورة وخاالسػػػورة وآخػػػر السػػػورة، يعنػػػد أوؿ ا
ـْ َفِهنَّػػَؾ َأْنػػَت ف -صػػلى اهلل عليػػه وسػػلـ-خاتمت ػػا، لمػػاذا  ػػاؿ مػػثالا عيسػػى  ْف َتْغِفػػْر َلُيػػ ـْ ِعَبػػاُدَؾ َواِ  ـْ َفػػِهنَُّي }ِإْف ُتَعػػاِّْبُي

ـُ{   .رحيـ، ما المناسب  هنا؟ما  اؿف الغسور ال [118]المامدةف اْلَعِثيُث اْلَحِمي
 لناف إف  اف الترتيب غيػر تػو يسد أػال اعتبػار بػذلؾ، والمناسػبات بػيف  حتاج، ل ف المناسبات بيف السوري   هذا  له

 .ي وف بت لؼ  لمال يضوؿ اإلنساف على اهلل بال علـ، بال ت لؼ ياريات ي بأس بشرط أ
ى عن ػػد ت  تػػى بالمناسػػبات بػػيف اريػػات، مػػف التساسػػير العن ػػتػػب ت  ى بالمناسػػبات بػػيف السػػور، وهنػػاؾ  عن ػػوهنػػاؾ  تػػب ت  

 .، ل ف أيه ت لسات أد موا ر  ثيرةاأد نحو اثنيف وعشريف منلدا  (نظـ الدرر)ا  تاب البضاعد ب ذا ند  
 ػاد تضلػب تأن ػروأل  الشػو اند الوا ػر أنػه ي عنػوف بالتسسػير البالغػد حتػى أولمػؾ الػذيف ويعتند ب ذا آخروف ممف ي  

  للمناسبات دوف أف يصرح ب ا. اسح  مف تسسيرأل إي وتند أي ا تضريرا ص
 وماا الءااةل فهنيا تفسر المءيورة وتبيف معانييا. ،وعف القرا ة المتواترة المءيورة واآلحاد

ولػػو بونػػه، مواأضػػ   افف صػػح  اإلسػػناد، مواأضػػ  العربيػػ الضػػراصات المتػػواترة المشػػ ورة هػػد التػػد اسػػتنمعت ثالثػػ  أر ػػ
ر رسـ العثماند ولو احتمايا، أما انتمر أيه هػذأل اار ػاف الثالثػ  هػذا الػذي اصػطلل الضػراص علػى تسػميته بػالمتواتال

هـ يختلسوف أد تضسػيـ الضػراصات، بع ػ ـ يضسػم ا إلػى سػت  أ سػاـ،  حادي  أو الشاذةوالمش ور، وبالنسب  للضراصة اا
ف إنضػػوؿف أف د توصػػيؼ هػػذأل اا سػػاـ، ل ػػف مم ػػف وبع ػػ ـ إلػػى ثالثػػ ، وبع ػػ ـ إلػػى غيػػر ذلػػؾ، ويختلسػػوف أػػ

أو  انػػت مخالسػػ   ،لػػـ ت ػػف مواأضػػ  للرسػػـ ،حاديػػ  هػػد مػػا ثبتػػت باإلسػػناد الصػػحيل ل ػػف اختػػؿ من ػػا شػػرطالضػػراصة اا



، وعلػى أي شػدص ؟لعربيػ لإذا ثبتػت باإلسػناد الصػحيل  يػؼ ت ػوف مخالسػ   اللعربي ، وهػذا يحتػاج إلػى تأمػؿ  ان ػ
 .؟يبنى هذا أصالا 

نمػػػا تؤخػػػذ  واعػػػد العربيػػػ  مػػػف مثػػػؿ هػػػذا حػػػا   العربيػػػ  ي ت   إذا صػػػل اإلسػػػناد  وأمثالػػػهـ إلػػػى المنضػػػويت الصػػػحيح ، وا 
 الحديث النبوي، وأما الشاذة أبع  ـ أسرها بأن ا ما اختؿ أي ا أحد اار اف الثالث  مطلضاا، ه ذا أطلؽ بع ػ ـ، 

راصة بعػػض التػػابعيف أو  ػػراصة التػػابعد، مثػػؿ الضػػراصة وبع ػػ ـ حػػددها بنػػوع مػػف الضػػراصة وهػػد مػػا لػػـ يشػػت ر مػػف  ػػ
ػػاأ وف  يعنػػد ل ػػـ هيبػػ  ومنزلػػ  وشػػأف أػػد بنػػد إسػػراميؿ، هػػذأل  ػػراصة } فالمنسػػوب  للشػػعبد و ػػاؿ رنػػالف مػػف الػػذيف ي خ 

 .أو منضول  عف الشعبد ، رأ ب ا الشعبد ،شاذة
بأف القرا ة الءااة تفسر  يضوؿ هنا  ا لثعمش والحسف، ل ف نسب بعيوند  راصات عف بعض التابعيف توه ذا 

هػػذا  المػػه بػػأف الضػػراصة  -رحمػػه اهلل-، نضػػوؿف إذا صػػل سػػندها، هػػذا  ػػالـ أبػػو عبيػػد الضاسػػـ بػػف سػػالـ المءػػيورة
  عمػػػؿ ب ػػػا أػػػد ااح ػػػاـ تنػػػزيالا ل ػػػا منزلػػػحاديػػػ  إذا صػػػل سػػػندها ي  شػػػاذة تسسػػػر المتػػػواترة، الضػػػراصة ااحاديػػػ  أو الاا

حػػػاأظوا علػػػى الصػػػالة والصػػػالة } فف تسسػػػر ب ػػػا الضػػػراصة المتػػػواترة، يعنػػػدارخػػػراامػػػر و ، هػػػذا أمػػػرالحػػػديث النبػػػوي، 
 تسسر المتواترة، ما هد الصالة الوسطى؟  ،حادي ، وبع  ـ يسمي ا شاذةأ، هذأل  راصة  الوسطى صالة العصر

عمػؿ ب ػا أػد المتػواترة، ي  العصر، ل نه ي يضرأ ب ا  ان ا ي تنطبؽ علي ا الشروط التد ذ رها العلمػاص، أ ػذأل تسسػر 
حػػتج ب ػػا أػػد ااح ػػاـ، )وصػػياـ ثالثػػ  أيػػاـ متتابعػػات(،  ػػراصة ابػػف مسػػعود، أالصػػياـ أػػد  سػػارة اليمػػيف بالتتػػابر، وي  

 اللغ .
ف ماف ال يجوث القرا ة بالءااة إجماعًا.  وا 

 :التالوة
 تستحب تالوة القرآف عاى أممؿ اسحواؿ.

 .أد هذا المو وع -رحمه اهلل-للنووي  "تبيافال"هذا أد آداب التالوة، تندوف  تاب 
نماعػػ  مػػف أهػػؿ العلػػـ وصػػنسوا أيػػه، تنػػدوف أػػد  - مػػا سػػيأتد هنػػا-واحتػػراـ المصػػحؼ  ،وت لػػـ عػػف آداب الػػتالوة

أػػد أ ػػامؿ الضػػرآف ذ ػػر أشػػياص مػػف احتػػراـ المصػػحؼ ومػػا يتصػػؿ  -رحمػػه اهلل- تػػاب أبػػد عبيػػد الضاسػػـ بػػف سػػالـ 
أشػياص مػف هػذا الضبيػؿ  ثيػرة أػد هػذأل ارداب، و ػذلؾ بعػض  (اإلتضػاف)و (البرهػاف) فبذلؾ، وتندوف أد مثػؿ  تػاب

 ،لما ت لـ عف اإليماف بالضرآف ت لـ عف  ثير مف ارداب ، تب ااذ ار،   تاب النامر أد شعب اإليماف للبي ضد
  وتعظيـ المصحؼ.

 وىو أفضؿ مف سائر الامر. لواإلمثار منيا
))ي حسػد إي أػد يضوؿف  -صلى اهلل عليه وسلـ-، والنبد -عز ونؿ- الـ اهلل أأ ؿ مف سامر الذ ر  اف هذا 

))والمػاهر بػالضرآف مػر ، (22)(())الرنػؿ الػذي آتػاأل اهلل الضػرآف أ ػو يضػـو بػه آنػاص الليػؿ وآنػاص الن ػار فوذ ػر ،((اثنتيف
 إلى آخرأل. ،(24)((. ..ن  ر  ت  ))مثؿ المؤمف الذي يضرأ الضرآف  مثؿ اا  ، (23)((السسرة ال راـ البررة

                                                 

 (، ومسلـ،  تاب صالة المساأريف 5126أخرنه البخاري،  تاب أ امؿ الضرآف، باب اغتباط صاحب الضرآف، بر ـ ) - 22
 (.815و صرها، باب أ ؿ مف يضـو بالضرآف، ويعلمه، وأ ؿ مف تعلـ ح م  مف أضه، أو غيرأل أعمؿ ب ا وعلم ا، بر ـ )

وِر َفَتْأُتوَف َأْفَواًجا{، باب أخرنه البخاري،  تاب تسسير الضرآف - 23   (، 4937ف ز م راا، بر ـ )[18]النبأف }َيْوـَ ُيْنَفُخ ِفي الصك



والترتيؿ أفضؿ مف السرعة مع تبييف الحروؼل وأءد تأثيرًا في القابل وينبغي إع ا  الحروؼ حقيػال وترتيبيػا 
 وتا يؼ الن ؽ بيا.

يضوؿف الترتيؿ أأ ؿ مف السرع  مر تبييف الحروؼ، ما هو الترتيؿ مر تبييف الحروؼ  اف الترتيػؿ يبػد أيػه مػف 
مضابػػؿ الترتيػػؿ تبيػػيف الحػػروؼ بالسػػرع   ،يضػػوؿف أأ ػػؿ مػػف السػػرع  مػػر تبيػػيف الحػػروؼ ، ل ػػف هػػو؟تبيػيف الحػػروؼ

ين ا، أ ذأل يضاؿ ب  أي ما أأ ؿ؟ الترتيؿ  اف السرع  مر عدـ تبييف الحروؼ ي تنوز، ال ذرم ، يأ ؿ الحروؼ ي ي  
  أد الضلوب  اف هذا هو المطلوب. ؿ" التمر الرديص، وأشد تأثيراا    "نثر الد   ،عر"الش     ذ   ا"هذ   ،ل اف ال ذرم 

وتا يؼ الن ؽ بيػا مػف غيػر إسػراؼ وال تعسػؼ وال تماػؼل ويسػف تحسػيف الصػوتل والتػرنـ بخءػوع وحضػور 
 قاب وتفمر وتفيـ.

 . (25)"ي ي وف إي بالصوت إذا حسنه الضارئ وطر ب به"ف -رحمه اهلل-الترنـ  ما  اؿ ابف نرير 
ي شؾ أف النسوس تميؿ إلى سماع الضرآف بالترنـ أ ثر مف ميل ا لمػف "ف -ه اهللرحم-وه ذا  اؿ الحاأظ ابف حنر 

نراص الدمر  . (26)"ي يترنـ  اف للتطريب تأثيراا أد ر   الضلب وا 
وتحسػيف الصػوت بػه والتطريػب بضراصتػه أو ػر  "وه ذا أي اا ابف الضػيـ نعػؿ ذلػؾ عونػاا علػى التػأثر بػالضرآف، يضػوؿف 

للسظػػه إلػػى ااسػػماع، ومعانيػػه إلػػى الضلػػوب، وذلػػؾ  ى ايسػػتماع واإلصػػغاص إليػػه، أسيػػه تنسيػػذ  وأدعػػى إلػػ ،أػػد النسػػوس
يه والطيػب او  أ  نسذأل إلى مو ر الداص، وبمنزل  اا  نعؿ أد الدواص لت  عوف على المضصود، وهو بمنزل  الحالوة التد ت  

لتحلد وتنمؿ المرأة لبعل ػا لي ػوف أدعػى وبمنزل  الطيب وا ،الذي ينعؿ أد الطعاـ، لت وف الطبيع  أدعى له  بوي
  .، أتحسيف الصوت أدعى إل باؿ النسوس على الضرآف والتأثر به(27)"إلى مضاصد الن اح

مػف يضبلػوف علػى سػماع بعػض الضػراص  -يعند مػف أدبػاص النصػارع- ثيراا ما رأينا "يضوؿف  -رحمه اهلل-ورشيد ر ا 
، أدباص النصارع، وهذا ي شؾ أف الضرآف مػؤثر (28)"لؾ، وهـ نصارعويذ روف أن ـ يتأثروف بذ ،المتضنيف المنوديف

 مػػا أػػد حػػديث  ،(29)(())زينػػوا الضػػرآف بأصػػوات ـثبػػت عنػػه أنػػه  ػػاؿف  -صػػلى اهلل عليػػه وسػػلـ-أػػد الضلػػوب، والنبػػد 
  .ورواأل غيرأل موصويا  ،البراص عند البخاري تعليضاا 

                                                                                                                                                                  

 (.798ومسلـ،  تاب صالة المساأريف و صرها، باب أ ؿ الماهر أد الضرآف، والذي يتتعتر أيه، بر ـ )  

(،  تاب التوحيد، باب  راصة السانر 7561) (، وبر ـ5427أخرنه البخاري،  تاب ااطعم ، باب ذ ر الطعاـ، بر ـ ) - 24
 (.797 ـ وتالوت ـ ي تناوز حنانرهـ، ومسلـ،  تاب صالة المساأريف و صرها، باب أ يل  حاأظ الضرآف، بر ـ )والمناأؽ، وأصوات  

 (.71/ 9انظرف أتل الباري يبف حنر ) - 25

 (.72/ 9) المصدر السابؽ - 26

 (.471/ 1)زاد المعاد أد هدي خير العباد  - 27
 (.561/ 15انظرف منل  المنار ) - 28

، صحيل ))الماهر بالضرآف مر ال راـ البررة((ف -صلى اهلل عليه وسلـ-البخاري، معلضاا،  تاب التوحيد، باب  وؿ النبد  - 29
(، والنسامد،  تاب 1468(، وأخرنه أبو داود، باب تسرير أبواب الوتر، باب استحباب الترتيؿ أد الضراصة، بر ـ )158/ 9البخاري )

(، وابف مانه، أبواب إ ام  الصلوات والسن  أي ا، باب أد حسف الصوت 1115ايأتتاح، باب تزييف الضرآف بالصوت، بر ـ )
 (.3581(، وأد صحيل النامر، بر ـ )1321(، وصحل إسنادأل االباند أد صحيل أبد داود، بر ـ )1342بالضرآف، بر ـ )



، أ ػذا أمػر (31)((بػالضرآف ))لػيس منػا مػف لػـ يػتغف  يثف وه ػذا حػد يقوؿ: فهف الصػوت الحسػف يثيػد القػرآف حسػنًال
وي يخػػرج بتحسػػينه عػػف حػػد "ل نػػه  يػػدأل  ػػاؿف  -رحمػػه اهلل-مطلػػوب شػػرعاا،  مػػا  ػػاؿ نمػػر مػػف أهػػؿ العلػػـ  ػػالنووي 

الص الػذي بلينػا ، يضوؿف مف غير مراعاة  وانيف الػنغـ، يعنػد هػذا الػب(31)"الضراصة إلى التمطيط المخرج له عف حدودأل
ل ف ارف صار بلوع عام  أو مما عمػت بػه البلػوع مػا يسػمى بالمضامػات، هػذأل  ػوانيف  ديـ هو  د هذا الزمافبه أ

-وي ينػوز أف يػدرس، وينػزأل  ػالـ اهلل  ،ضػرأ بػه الضػرآفالنغـ،  واعد أو لحوف أهؿ السسؽ، أمثػؿ هػذا ي ينػوز أف ي  
مؿف أنت تضػرأ علػى دراس ، إنساف يضرأ أضاؿ له  اعف ذلؾ، بخالؼ مف و ر له ذلؾ اتسا اا مف غير  -تبارؾ وتعالى
ػ  يدري، أ ذا ي إش اؿ أيه، أو  اف يضلد أحػد الضػراصي، هو المضاـ السالند  امعيناػ اأتبػيف أف ذلػؾ الضػارئ يواأػؽ مضاما

غير مؤاخذ، ل ف أف يدرس اإلنساف لحوف أهؿ السسؽ مػف أنػؿ أف يضػرأ ب ػا الضػرآف أػال، وهػذا  ،أ ذا ي إش اؿ أيه
ف -رحمػػه اهلل-مسيػػد أػػد هػػذا المو ػػوع وهػػو نػػص أيػػه، يضػػوؿ  "زاد المعػػاد"أػػد  -رحمػػه اهلل-وردأل يبػػف الضػػيـ  ػػالـ أ  

   فوأصؿ النزاع أف يضاؿف التطريب والتغند على ون يف"
د وطبعػه واسترسػلت طبيعتػه ل ػااوؿف ما ا ت ته الطبيع  وسمحت به مف غير ت لؼ وي تمريف وتعلػيـ، بػؿ إذا خ  

ف أعػاف طبيعتػه  ناصت س ػؿ تػزييف وتحسػيف  مػا  ػاؿ أبػو موسػى للنبػد ببذلؾ التطريب والتلحيف، أذلؾ نامز، وا 
، يعنػػدف نتضصػػد تػػزييف الصػػوت، أ ػػذا ي (32)"لػػو علمػػت أنػػؾ تسػػمر لحبرتػػه لػػؾ تحبيػػراا "ف -صػػلى اهلل عليػػه وسػػلـ-

ه دأػػر التحػػزيف والتطريػػب أػػد والحػػزيف ومػػف هانػػه الطػػرب والحػػب والشػػوؽ ي يملػػؾ مػػف نسسػػ"إشػػ اؿ أيػػه، يضػػوؿف 
ي  ؼ  و ل ػػ ،أ ػػو مطبػوع ي متطبػر ،وتسػتحليه لمواأضتػه الطبػػر، وعػدـ الت لػؼ والتصػنر ،الضػراصة ول ػف النسػوس تضبلػػه

مت لؼ، أ ذا هو الذي  اف السلؼ يسعلونه ويستمعونه، وهو التغند الممدوح المحمود، وهو الذي يتأثر به السامر 
    الواف ينوز أف يضرأ بالتطريب. فيذال ،(33)"حمؿ أدل  أرباب هذا الضوؿ  ل اوالتالد، وعلى هذا الونه ت

بػػه، بػػؿ ي يحصػػؿ إي بت لػػؼ  الونػػه الثػػاندف مػػا  ػػاف مػػف ذلػػؾ صػػناع  مػػف الصػػنامر، ولػػيس أػػد الطبػػر السػػماح   "
وأوزاف  ،تعلـ أصػػوات الغنػػاص بػػألواف االحػػاف البسػػيط  والمر بػػ  علػػى إيضاعػػات مخصوصػػ وتصػػنر وتمػػرف،  مػػا ي ػػ

، أ ذأل هد التد  ره ػا السػلؼ وعابوهػا وذموهػا ومنعػوا -يعند المضامات-مخترع  ي تحصؿ إي بالتعلـ والت لؼ، 
و ؿ مف له علـ بػأحواؿ "وت لـ على هذا وأف هذا أيه أصؿ النزاع،  اؿف  ،(34)"الضراصة ب ا وأن روا على مف  رأ ب ا

ف الموسػػػيضى المت لسػػػ  التػػػد هػػػد إيضػػػاع وحر ػػػات موزونػػػ  معػػػدودة السػػػلؼ يعلػػػـ  طعػػػاا أن ػػػـ بػػػرآص مػػػف الضػػػراصة بألحػػػا
نوف س  وف بالتحزيف والتطريب ويحصوا يضر  طعاا أن ـ  انغوها، ويعلـ و  سوا ب ا ويصوأن ـ أتضى هلل مف أف يضر  ،محدودة

                                                 

ـُ َمْف لتوحيد، باب  وؿ اهلل تعالىف أخرنه البخاري،  تاب ا - 31 ُدوِر * َأاَل َيْعَا ـْ َأِو اْجَيُروا ِبِو ِإنَُّو َعِايـٌ ِبَااِت الصك وا َقْوَلُم }َوَأِسرك
 (.7527، بر ـ )[14-13]الملؾف َخَاَؽ َوُىَو الاَِّ يُؼ اْلَخِبيُر{
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ػ ،وبطرب تارة ،وف بشنى تارةصأصوات ـ بالضرآف، ويضر   ، ولػـ ينػه  هيوبشوؽ تارة، وهذا أمر مر وز أػد الطبػاع تضا  
  إلى آخر ما ذ ر.  ،(35) ..."عنه الشارع مر شدة تضا د الطباع له، بؿ أرشد إليه وندب إليه

ند أ وؿ إأتحدث عف هذا  انه يوند مف يضوؿف و وأنا حرصت أف أورد هذا النص أي اا  ، الـ نيد أد زاد المعاد
الضػراصة ب ػا، حػراـ، ولحػوف أهػؿ السسػؽ ي ينػوز  ،بنواز الضراصة بالمضامات، ومػا  لتػه  ػط، بػؿ أ ػوؿف هػذا ي ينػوز

  وف.مول ف هلل أد خلضه ش
ىػػو التحسػػيف  ل))ثينػػوا القػػرآف بأصػػواتمـ(( :والمعػػاني إلػػى القاػػوبل قػػاؿ الءػػيخ فػػي ،ا الافػػظ إلػػى اسسػػماعنِفػػيُ 

  والترنـ بخءوع وحضور قاب.
ف رواأل أػد الحاشػي   ػاؿ الضػرآف بأصػوات ـ(())زينوا ، ل ف حديث -رحمه اهلل-يعند شيخ اإلسالـ ابف تيمي   الءيخ

 تعليضاا.  ذ رأل د  البخاريو البخاري، 
  جب بو أمثر النا  مف الوسوسة في خروج الحروؼ. ال صرؼ اليمة إلى ما حُ 

ل ف ي ي وف ذلؾ بحيث يس ػد إلػى لػوف مػف الوسوسػ   ،-تحسيف الصوت- يعند يضوؿف يبد مف تزييف الصوت
والنظر، ول ذا ذ ر شيخ  ذلؾ صارأاا عف المضصود مف تدبر الضرآف  اف الضلب يتبر اللساف أي وف ،والتد يؽ الزامد

 .ذهب ح ور الضلب والخشوععرب الدعاص أف ذلؾ ي  أف الذي يحاوؿ أف ي  اإلسالـ 
 أػال ، يلحػف، أإنػه بػذلؾ ي ػوف  لبػه تابعػاا للسػانهماللػ  ل ف الخطيب يالحظ لسانه االخطب   د ي وف المو وع مؤثرا 

ي يتػػأثر السػامعوف، وه ػػذا مػا يتصػػؿ بضػراصة الضػػرآف، إذا  انػت ال مػػ  مصػروأ  إلػػى إ امػ  التنويػػد  ـ  يتػأثر، ومػػف ث ػ
، ومسأل  التنويد هؿ هو وانب أو ليس بوانب؟ هو أيه تسصيؿ، منه علخشو ل والتنضير أيه بد   أ ذا ي وف مذهب ا 

بإطالؽ، وي يضػاؿف إنػه غيػر وانػب بػإطالؽ، أمثػؿ هػذأل ومنه ما هو مستحب، وي يضاؿف إنه وانب  ،ما هو وانب
و ػدر منػه مػف المحسػنات  ،اإلطال ات وال الـ المنمؿ هو سبب  ثير مف ايختالؼ بيف النػاس، أضػدر منػه ينػب

، أشػيخ اعنػد بعػض الضػراص، ولػيس الح ػـ عام ػمنه  د ي وف على سبيؿ الت لؼ والتنطر، يوند هذا  ري ينب، و د
   عف الذيف يت لسوف، والوا ر أف هذا  الـ شيخ اإلسالـ.اإلسالـ يت لـ 

مالتيا لوترقيقيا وتفخيميا  والن ؽ بالمد ال ويؿ والقصير والمتوس ل وءغاو بالوصؿ والفصؿ. لوا 
 ػػوف ال مػػ  مضصػػورة علػػى هػػذا، ي تالضػػراص، ل ػػف هػػو يضصػػد الت لػػؼ، أف مػػف  ايعنػػد هػػذا ال ػػالـ  ػػد ي يعنػػب  ثيػػرا 

نما أضط صناع  لسظي ، الضرآف ما أنزؿ ل ػذاتدبر وي ح ور  لب ونضػؼ عنػدأل، هػذا هػو المضصػود ي الت ػويف  ،، وا 
أيػأثـ اإلنسػاف إذا  ػاف  ا ػد ي ػوف اللحػف نلي ػمف  در التنويد، الذي يضرأ بتنويد أأ ؿ مف الػذي ي يضػرأ بتنويػد، و 

 و اف ذلؾ بسبب التضصير والتسريط. ،يستطير أف يضيـ لسانه
  رجاع والت ريب وغير الؾ.واإلضجاع واإل 

 ،يرنػػر ويػػأتد بطريضػػ  معينػػ  مػػدةاإل ػػناع  اإلمالػػ ، اإلرنػػاع يعنػػد اإلعػػادة والترديػػد، تسػػمر بعػػض الضػػراص  ػػؿ 
 ويطرب مف عندأل ويضولوفف زيد اهلل يزيدؾ.
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ومف قا ع ليا عف فيـ مراد الرب مف مالمول  ،والتالعب بول حائؿ لاقاوب لما ىو مفٍ  إلى تغيير متاب اهللم
قػػراره أىػػؿ مػػؿ لسػػاف عاػػى قػػرا تيـ تبػػيف لػػو أف التن ػػع  -صػػاى اهلل عايػػو وسػػاـ-تأمػػؿ ىػػدي رسػػوؿ اهلل  وا 

 .بالوسوسة في إخراج الحروؼ لي  مف سنتو
وقاؿ: يمره التاحيف الػاي يءػبو الغنػا ل واسػتحب بعضػيـ القػرا ة فػي المصػحؼل ويسػتحب الخػتـ مػؿ أسػبوعل 

 والدعا  بعده.
، ونضؿ  الـ شيخ (36)لتلحيف ت لمنا عليه، وذ ر هنا أد ال امش  راه  اإلماـ أحمد و اؿف بدع ارف أيما يتعلؽ با

  .اإلسالـ أد الضراصة باالحاف
باعتبار النظر أد المصحؼ عبادة، أف البصر ينظر، وي وف ذلؾ  قاؿ: واستحب بعضيـ القرا ة في المصحؼل

لػيس داممػاا، أػذلؾ يختلػؼ بػاختالؼ  ،ذلػؾ لػيس علػى إطال ػهغالباا أدعى للتر يز يشتراؾ أ ثر مف حاسػ ، ول ػف 
د خل ػػالنػاس، أالػػذي ي ي ػوف لػػه ح ػور  لػػب إي إذا  ػػرأ عػف ظ ػػر  لػب أضراصتػػه عػػف ظ ػر  لػػب أأ ػؿ، ل ػػف ي ي  

د  لبػػه أػػد الضػػراصة بالمصػػحؼ أػػذلؾ أأ ػػؿ، ومػػف اسػػتوع د المصػػحؼ ولػػو  ليػػؿ، وأمػػا الػػذي ينػػنظػػرأل مػػف نظػػر أػػ
ب ػذا  -واهلل تعػالى أعلػـ-د المصحؼ أأ ؿ إلشغاؿ النظر أيه، أي وف ذلؾ مزيد عبػادة، ه ػذا اامراف أالضراصة أ

 التسصيؿ.
صػػلى اهلل عليػػه - ػػاؿ لػػه النبػػد  -ر ػػد اهلل عنػػه-بنػػاصا علػػى أف عبػػد اهلل بػػف عمػػرو  ليسػػتحب الخػػتـ مػػؿ أسػػبوع

يختمػوف  ػؿ  -هلل تعػالى عػن ـر ػد ا-الحديث المش ور، و اف  ثير مف السػلؼ  ،(37)))ا رأأل أد سبر((ف -وسلـ
 .سبع  أياـ

ف  اف دوف  ،-ر د اهلل عن ما-يبف عمرو  -صلى اهلل عليه وسلـ-ولو ختـ أد ثالث  أياـ أضد رخص النبد  وا 
 ،واإلماـ الشاأعد أف ذلؾ ليس للمنر والتحريـ ،وبعض التابعيف ،ذلؾ أضد أ ـ  ثير مف أهؿ العلـ  البخاري وغيرأل

صػػلى اهلل عليػػه -، ه ػػذا أ مػػوا، وأف النبػػد  د مػػف الضػػراصة ولػػو خػػتـ  ػػؿ يػػـو ختمػػا ػػل  بمزيػػأتسػػتغؿ ااو ػػات الس
نمػا  ػاؿف  -وسلـ أػال ي ػوف عػادة لػه، ل ػف مزيػد انت ػاد أػد  ،(38)(())لػـ يسضػه الضػرآفلـ يذ ر هذا على أنه محػـر وا 

س  و ؿ سبع  طوؿ السػن ، و ؿ خم ،وف يختموف  ؿ ثالث  أياـصالعشر ااواخر، هؤيص الناس يضر  رم اف أو أد
يخػػتـ أػػد  اأػػإذا نػػاص رم ػػاف  ػػاعسوا الن ػػد، أ  ػػذا أ ػػـ أ ثػػرهـ، أػػإذا ونػػدتـ أػػد ارثػػار المنضولػػ  عػػن ـ أف أالناػػ

، أ ـ لـ يضصدوا المخالس  ولـ يروا أف ذلػؾ مػف  وأد الليل  ختم  ، أو يختـ أد الن ار ختم ليل  ختم رم اف  ؿ
  سامغ أد ااو ات الشريس  استغاليا ل ا، ل ف لـ ي ف ذلؾ عادة ل ـ. إنما رأوا أف ذلؾ ، بيؿ المخالس 
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ر ػد اهلل -عػف أنػس  صػلأيه شدص، ل ف  -صلى اهلل عليه وسلـ-لـ يصل عف النبد  والدعا  بعد ختـ القرآف
، وأن ػػـ (41)، و ػػذلؾ نػػاص عػػف  تػػادة(41)، وه ػػذا أي ػػاا مناهػػد(39)أنػػه  ػػاف إذا خػػتـ نمػػر أهلػػه وعيالػػه ودعػػا -عنػػه

ػ ػ انوا يروف أف الدعاص يستناب عنػد خػتـ الضػرآف، أ ػاف الواحػد يػدعو م  أو مػف أهلػه أيػدعو  ،ف أصػحابهف حولػه م 
ونػاص هػذا عػف نماعػ  مػف  ،-ر ػد اهلل عنػه-ويؤمنوف على دعامه، أمثؿ هذا إذا ثبػت عػف صػحابد مثػؿ أنػس 

حينمػػا يضولػػوفف إف الػػدعاص  -وسػػلـ صػػلى اهلل عليػػه-التػػابعيف أػػإف هػػذا السعػػؿ يم ػػف أف ي ػػوف مػػأخوذاا عػػف النبػػد 
أمثػػػؿ هػػػذا يضػػػاؿف إذا دعػػػا أػػػال بػػػأس، أو هػػػذا حسػػػف، ل نػػػه يػػػدعو خػػػارج  ؟يسػػػتناب، مػػػف أيػػػف عرأػػػوا أنػػػه يسػػػتناب

ف دعا أد الصالة أإنه يدعو أد الوتر،  ذا صلى وحدألو الصالة، وا  ثـ يدعو أد سنودأل  ،نعؿ الختـ أد ر عتيف ا 
  .مثالا، يدعو أد السنود

)مػػػػػف خػػػػتـ الضػػػػرآف ألػػػػه دعػػػػػوة )عػػػػاص معػػػػيف للخػػػػػتـ أ ػػػػذا لػػػػيس لػػػػه أصػػػػػؿ، أمػػػػا الحػػػػديث الػػػػوارد أمػػػػا تخصػػػػيص د
 أال يصل. ،(42)((مستناب 

 وال يخالؼ خ  مصحؼ عثماف في واو أو يا  أو ألؼ.
وال يخػالؼ خػ  مصػحؼ عثمػاف فػي واو وهػذا مػف إناللػه وتعظيمػه،  ،تحسيف  تاب  المصحؼ هذا أمر مطلوب

 يخالسه أد شدص، يلتـز الرسـ العثماند، وهذا الػذي عليػه عامػ  أهػؿ العلػـ سػلساا وخلسػاا  إلى آخرأل، يعند ي أو يا 
مدعاة للتبديؿ والتحريؼ والتغيير،  واعػد اإلمػالص تختلػؼ مػف عصػر إلػى عصػر،  -أعند الضرآف-لمال ي وف ذلؾ 

يعند مػا هػو مػأخوذ عػف  ،بتو يسد يضاؿف يلتـز الرسـ العثماند، نعـ ليس ،ستل هذا البابالمشار   والمغارب ، أال ي  
لباب التبديؿ والتغيير، وهذا الذي مشى عليه اامم  مف أهؿ العلـ، و الػه  ال ف سد   -صلى اهلل عليه وسلـ-النبد 

  .أحمد، وسمؿ مالؾ هؿ ي تب المصحؼ على ما أحدثه الناس مف ال ناص؟
  . (43) اؿف ي، إي على ال تب  ااولى

 مف أهؿ العلـ هذا المعنى. ةوه ذا ذ ر نماع   ثير  ،(44)"لؼ له مف علماص اام ي مخا"دف نو اؿ الدا
صػػلى اهلل - ػػاف النبػػد  ،،  ػػراصة الضػػرآف بالنسػػب  للمحػػدث ي إشػػ اؿ أي ػػاويحػػـر عاػػى المحػػدث مسػػومسػػأل ف  ػػاؿف 

رأ متط ػراا، النبػد ، وااأ ػؿ أف يضػ(45)-عليه الصػالة والسػالـ-يضرأ الضرآف على  ؿ أحواله أو أحيانه  -عليه وسلـ
 .هذا أد رد السالـ ،(46)(())أإند  رهت أف أذ ر اهلل إي وأنا على ط ر اؿف  -صلى اهلل عليه وسلـ-
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   .ل ف ي ينب ،أااأ ؿ أف ي وف متط راا 
مػا ورد أػد هػذا مػف ااحاديػث ت لػـ العلمػاص أػد أسػانيدها،  ،(47)(())ي يمػس الضػرآف إي طػاهرأيما يتعلؽ بػالمس و 

و اؿ بع  ـف هػذا مػف  بيػؿ المنمػؿ  انػه يحتمػؿ أف ي ػوف  ،ب أن ا ثابت ، ول ن ـ أي اا ت لموا أد معناهاواا ر 
أػػد  وهػػذا هػػو الػػرانل أػػد اريػػ  -عػػز ونػػؿ- مػػا  ػػاؿ اهلل  [79]الوا عػػ ف }اَل َيَمسكػػُو ِإالَّ اْلُمَ يَّػػُروَف{المػػراد المالم ػػ  

}ِفػي ُصػُحٍؼ ُمَمرََّمػٍة * َمْرُفوَعػٍة ف -عز ونػؿ-أيف المالم  ،  الواف  ما  اؿ اهلل  {}اَل َيَمسكُو ِإالَّ اْلُمَ يَُّروفَ  ولهف 
 .، أال يمسه أد السماص إي المط روف وهـ المالم  [16-13]عبسف ُمَ يََّرٍة * ِبَأْيِدي َسَفَرٍة * ِمرَاـٍ َبَرَرٍة{

ي أػد السػماص ي يمسػه ذإذا  اف ال فري، إشارةسسير يسمونه اإلشال ف  اؿ بعض أهؿ العلـف هذا أيه إشارة، هذا ت
صػلى اهلل -إي المط روف أينبغد أف ي وف الذي أد اارض ي يمسه إي المط روف، أ ػذأل لستػ ، ل ػف  ػوؿ النبػد 

 تػب اهػؿ  ،لعمػرو بػف حػـز  -صػلى اهلل عليػه وسػلـ- تػاب النبػد  ،))ي يمس الضػرآف إي طػاهر((ف -عليه وسلـ
؟ ))ي يمس الضرآف إي طاهر((ومف المسلميف، أما معنى  ،ومف أهؿ ال تاب ، ا مف المنوساليمف، اليمف  اف أي

طػاهر مػف الحػدث اا بػر، ويحتمػؿ أف ي ػوف طػاهراا أف المراد مسلـ، ويحتمؿ ي يمسه إي يحتمؿ أف ي وف المراد 
لمنمػؿ يحتػاج إلػى بيػاف، مػؿ، وامف الحدث مطلضاا، أ ذا هػو اإلنمػاؿ الػذي ذ ػرأل بعػض أهػؿ العلػـ،  ػاؿف هػذا من

سػعد بػف أبػد - الو بضينا مر هذا أضط لربما نضوؿف منمؿ، ل نه ناص عػف بعػض الصػحاب  وي نعلػـ ل ػـ مخالساػ ل ف
أن ـ يروف الو وص لمػس المصػحؼ، ول ػذا يضػاؿف ي ينبغػد لإلنسػاف أف يمػس المصػحؼ إي وهػو  -و اص وغيرأل
أ ثػر مػف الضػرآف،  ،أو ي وف التسسير هو الغالػب ،تسسير مثالا ، بحامؿ، أو ي وف المصحؼ أيه هامشمتط ر، إي 

 أال بأس وي ي ر يدأل على المربر الذي أيه الضرآف، أ ذا ي إش اؿ أيه. 
   بو لدار حربل ويجب احترامو. وسفرٌ 

احتػراـ المصػحؼ وتعظػيـ  ويجػب احترامػولي يساأر به إلػى دار الحػرب مػف أنػؿ أي يضػر أػد يػد العػدو أيمػت ف، 
ت لمػوا  -رحم ـ اهلل-، وي يت ئ عليه، وي ي ر ال تب أو ه، بؿ العلماص ألنؿ إليه وي يتوسدلمصحؼ، ي يمد الر  ا

عػػف ال تػػب  يػػؼ يرتب ػػا، مػػا الػػذي يو ػػر أػػوؽ، ومػػا الػػذي يو ػػر تحتػػه، ولثسػػؼ نحػػف نػػرع  ثيػػراا مػػف ايبتػػذاؿ 
ي ػر  ،مصػحؼ إذا نلػس أػد التػراويل؟للمصاحؼ لدع بعض طلبػ  العلػـ، تنػدأل أػد الحػـر يصػلد وأيػف ي ػر ال

على نعليه، ي ر نعليه منمػوعتيف ثػـ ي ػر المصػحؼ  -سلمؾ اهلل، اهلل يعز ـ ويعز  تابه  بؿ ذلؾ-المصحؼ 
 ينظػػػروف إلػػػى اارض أثنػػػاص ي ينػػػوز، أو ي ػػػر المصػػػحؼ علػػػى اارض والنػػػاس تػػػذهب وتنػػػدص يعلي ػػػا، هػػػذا 

، هػػذا ي ؟لػػذلؾ ألمػػاذا ت ػػعه ب ػػذا المضػػاـ يػػب إذا  ػػاف مظنػػ ا أل، طؤ صػػالة التػػراويل وهػػذا ي ػػربه برنلػػه وهػػذا يطػػ

                                                                                                                                                                  

(، 594(، وابف مانه، أبواب التيمـ، باب ما ناص أد  راصة الضرآف على غير ط ارة، بر ـ )266الننب مف  راصة الضرآف، بر ـ )
 (.31و عسه االباند أد  عيؼ أبد داود، بر ـ )

(، و اؿ 19134(، وأحمد أد المسند، بر ـ )17، بر ـ )؟أخرنه أبو داود،  تاب الط ارة، باب أيرد السالـ وهو يبوؿ - 46
 (.2472(، وأد صحيل النامر، بر ـ )13محضضوألف "حديث صحيل"، وصححه االباند أد صحيل أبد داود، بر ـ )

(، وصححه االباند أد صحيل النامر، بر ـ 13217ر ـ )ال بير، بو (، 1162أخرنه الطبراند أد الصغير، بر ـ ) - 47
(7781.) 



يلتصػؽ،  ،يستدبرونه تمامػاا  ـوينب تعظيمه واحترامه، بع  ـ ي عه أد م اف بحيث إذا ر ر الناس أإن  ،ينوز
   يليؽ، ينب أف يعظـ المصحؼ و تب العلـ. يهذا 

شػعب )وابد عبيد، ت لـ عف هذا،  (لضرآفأ امؿ ا) فأد مثؿ -مسأل  تعظيـ المصحؼ-أد هذا  اوتندوف  الما 
 .غير ذلؾ، و (التبياف)للسيوطد، أي اا  تاب النووي  (اإلتضاف)وللبي ضد،  (اإليماف

   .وصحبه ،وآله ،وصلى اهلل على نبينا محمد


